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الإهداء

إلى موالي أبي عبد هللا الحسين عليه السالم

إلى سيدتي وموالتي املظلومة رقية بنت الحسين عليهما السالم

إلى زوار اإلمام الحسين عليه السالم في كل العوالم

أهدي هذه الوريقات
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مقدمة

اعتمدنا يف هذا الكتّيب أسلوًبا مبّسًطا تيسرًيا عىل القارئ الكريم ولتعّم 
نسأله  املؤمنني  منه عموم  وليستفيد  املختلفة  املجتمع  رشائح  أغلب  الفائدة 

تعاىل التوفيق والسداد وأن ينفع به جمتمعنا احلبيب.

متهيد:

انتشار الغناء واملوسيقى واستامعهام يف أوساط من ينتسبون  د ظاهرة  ُتعُّ
املجتمعات، حيث ورد  لتلك  انتكاسة  التي تشّكل  إىل اإلسالم من األمور 
النهي عنهام يف كثري من آيات الذكر احلكيم والسنة املطهرة الواردة عىل لسان 
كان  وإذا  السالم(.  )عليهم  بيته  وأهل  وآله(  عليه  اهلل  )صىل  األكرم  النبي 
من  التداول  جمال  عىل  ضيقًا  حيزًا  العادة  هذه  فيه  أخذت  قد  الغابر  الزمان 
حيث جمالسها وكمية رّوادها، فاليوم أصبح الوضع خيتلف كثري االختالف، 
بعض  عىل  تقترص  ضيقة  جتمعات  من  واملوسيقى  الغناء  جمالس  فتحولت 
األفراد إىل فضائيات موجهة تبث الكليبات الغنائية التي ختدش احلياء وهتيج 

كوامن الغرائز، ملا حتتويه من مقاطع فاضحة. 

قال تعاىل: }َظهَرَ الَْفسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحِْر بِمَا َكسَبَتْ َأيْدِي النَّاِس 

هُمْ يرِْجعُونَ{)1(. لِيُذِيَقهُم بَعْضَ الَّذِي عَمُِلوا َلعَلَّ

)1( سورة الروم: 41.
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بصائرها،  أعمت  التي  لشهواهتا  وخضعت  أهواءها  الفئة  هذه  فاتبعت 
بل قادهتا إىل مواطن الذل واخلرسان واستحكم حب الدنيا يف قلوهبا، فضّل 
الرجاء  عىل  يعّولون  كبري،  خرسان  اآلخرة  يف  وهلم  الدنيا  احلياة  يف  سعيهم 
الكاذب واألمل الذي ال ينتهي، يسبحون يف بحر الغي والضاللة، أحاطت 

هبم الغفلة من كل مكان فال يبرصون نور اهلل تعاىل }َفِإهنَا ال تعْمَى اأَلبْصَارُ 

تِي فِي الصُّدُوِر{)1(. وََلكِن تعْمَى الُْقُلوبُ الَّ

وَاتبعُوا  الصَّالةَ  َأَضاعُوا  خَْلفٌ  بَعْدِهِمْ  مِن  }َفَخَلفَ  تعاىل:  وقال 

الشَّهَوَاتِ َفسَوْفَ يْلَقوْنَ َغيًّا{)2(.

نبذة عن تاريخ الغناء:

السومريني.  تاريخ قديم ربام يصل إىل عهد  الغناء واملوسيقى  تاريخ  إن 
فقد كشفت احلفريات األثرية أّبان القرن العرشين يف موقع الوركاء بمنطقة 
الساموة قرب هنر الفرات يف معبد آهلة اخلصب - اينانا - عىل آالت موسيقية، 
مثلام وجدت آالت طرب أخرى يف قصور امللوك وقبورهم، كانت أبرزها 
آلة القيثارة املوسيقية الشهرية وكانت هذه اآللة مرصعة باألحجار الكريمة.

أظهره  ما  منها  للغناء  صور  عدة  ظهرت  فقد  الوسطى،  القرون  يف  أما 
الغجر، وهذا اللون كان يامرسه أناس متنقلون يسّلون العوام وجيمعون ما 

)1( سورة احلج: 46.

)2( سورة مريم: 59.
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تيرس هلم من املال. وهؤالء وجدوا طريقهم من خالل هذه الصنعة إىل عمل 
املوبقات، وهذا ما يبتعد عنه أهل احلشمة.

ثم تطور األمر ومل يعد الغناء الذي ينشده اجلوالون يف األسواق مقترصًا 
هذا  وجد  حتى  فشيئًا  شيئًا  ثم  الشعراء،  بعض  استعمله  إنام  الغجر،  عىل 
الفعل طريقه إىل بالط بعض احلكام واألمراء املسلمني، حتى أصبح األمر 
متعارفًا لدهيم، بل إن كل واحد من هؤالء كان عنده فريق خاص من املغنني 

واملوسيقيني يقومون بتسليته إذا تطلب األمر.
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املبحث األول

)الغناء يف اللغة واالصطالح، حقيقة الغناء وحكمه(

املطلب الأول: الغناء يف اللغة وال�سطالح

اأوًل: الغناء لغة:

الغناء: اسم - بكرس الغني - عىل وزن كساء.

والغناء يف اللغة: التطريب والرتّنم بالكالم املوزون وغريه يكون مصحوبًا 
باملوسيقى وغري مصحوب)1(.

َب به)2(.  ْوِت: ما ُطرِّ وقال الفريوزآبادي: والِغناُء كِكساٍء من الصَّ

ثانًيا: الغناء ا�سطالًحا:

وأما يف االصطالح: فالغناء - بكرس الغني - من غنى، تطريب الصوت بكلامت 
موزونة... ترديد الصوت بالشعر ونحوه باألحلان، أما التغني فهو الرتّنم)3(.

وقيل يف معناه: إنه ترجيع للصوت مع الطرب املوجب خلروج اإلنسان 
من حالته الطبيعية التي كان عليها قبل الطرب. 

عبد  الزيات - حامد  أمحد   - إبراهيم مصطفى  تأليف:  )غني( ج2 ص665  مادة  الوسيط:  املعجم   )1(
القادر - حممد النجار، نرش: دار الدعوة

)2( القاموس املحيط ج3 ص 459، ملحمد بن يعقوب الفريوزآبادي.

)3( معجم لغة الفقهاء: ج1 ص325، تأليف: حممد رواس قلعجي.
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املطلب الثاين: حقيقة الغناء وحكمه

اأوًل: حقيقة الغناء

يف  اإلشكال  لكن  الغناء،  حرمة  معرفة  يف  مهاًم  إشكاالً  نواجه  ال  قد 
تشخيص موضوع الغناء، فهل أّن كّل صوت يعد عرفًا من األصوات احلسنة 

هو غناء؟

الّروايات  العديد من  التوجه، لورود  الواقع بخالف هذا  أّن  املؤكد  من 
اإلسالمية، تدعو إىل قراءة القرآن واألذان بصوت حسن. فعن عبد اهلل بن 
السالم( قال: قال رسول اهلل )صىل اهلل عليه  سنان، عن أيب عبد اهلل )عليه 

أهل  وحلون  وإياكم  وأصواهتا  العرب  بأحلان  القرآن  »اقرؤوا  وآله(: 

الفسق وأهل الكبائر«)1(.

والسؤال اآلخر هو: هل أّن كّل صوت فيه ترجيع - وهو ترّدد الصوت 
يف احلنجرة - ُيعّد غناًء؟

الفقهاء يف  املجال من جمموع كلامت  إليه يف هذا  وما يمكننا أن نخلص 
ويشتمل  ُيطرب،  وصوت  حلن  كّل  هو  الغناء  أّن  املوضوع،  هذا  خصوص 

عىل اللهو والباطل.

جمالس  تناسب  التي  واألحلان  األصوات  هو  الغناء  أوضح:  وبعبارة 

)1( الكايف: ج2، ص615.
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الفسق والفجور، وأهل املعصية والفساد.

ومعنى مناسبته ألهل الفسق والفجور؛ بسبب حتّريكه للقوى الشهوانية 
عند اإلنسان، بحيث يكون شعور ذلك اإلنسان يف تلك احلال أّنه لو كان إىل 
جانب هذا الصوت مخر ومسكر وإباحة وفساد جنيس، لكان ذلك مناسبًا 

جّدًا.

وينبغي االلتفات إىل مسألة يف غاية األمهية قد يغفل عنها بعض النّاس، 
وهي أّن بعض األحلان ُتعّد أحيانًا غناًء وهلوًا باطاًل بذاهتا وحمتواها؛ كأشعار 
والغزل(،  احلب  )أشعار  األوساط:  يف  عنها  يعّب  وما  والغرام  العشق 

واألشعار املفسدة التي ُتقرأ بأحلان وموسيقى راقصة.

كام أن قراءة القرآن الكريم واألدعية واملناجاة ونحوها إذا قرأت بأحلان 
تناسب جمالس اللهو والفساد فهي غري جائزة.

ثانًيا: حكم الغناء

اللهوي  الكالم  أنه  والظاهر  به،  والتكسب  واستامعه  فعله  حرام  الغناء 
شعرًا كان أو نثرًا - الذي يؤتى به باألحلان املتعارفة عند أهل اللهو واللعب، 
جيوز  وال  العريف،  بالصدق  والعبة  إشكال،  له  واملد  الرتجيع  مقومية  ويف 
أن يقرأ هبذه األحلان القرآن املجيد واألدعية واألذكار ونحوها، بل وال ما 
سواها من الكالم غري اللهوي عىل األحوط وجوبًا. وأما املوسيقى فام كان 
منها مناسبًا ملجالس اللهو واللعب كام هو احلال فيام يعزف بآالت الطرب؛ 
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وأما  كالغناء.  حمرمة  فهي  ونحوها،  والقيثارة  والقانون  والطنبور  كالعود 
عنها  االجتناب  األوىل  فاألحوط  واجلنائزية  العسكرية  كاملوسيقى  غريها 

أيضًا)1(.

املطلب الثالث: اأ�سباب حترمي الغناء

اأوًل: الإ�سالم وم�سلحة الت�سريع

عىل  يكون  التزّود  لكن  الدنيا،  من  التزّود  حيرم  مل  اإلسالمي  الدين  إن 
وفق نظام املصلحة واملفسدة، فلم حيرم لذائذ احلياة ومتعها عىل نحو كيل، 
لكن إذا لوحظت مفسدة عظيمة يف فعل معني فإن الرشع احلنيف يبادر إىل 
القوانني  املنطلق أثبت املرشع اإلسالمي تفّوقه يف إرساء  حتريمه، ومن هذا 
التي من شأهنا خدمة املصلحة البرشية عىل الصعيدين الفردي واالجتامعي، 
وهذا يتضح جليًا، فيام لو قورن الترشيع اإلسالمي مع ما يسنّه الغرب من 
قوانني. فسنجد بونًا واسعًا يف املستويني، فرتى القوانني الغربية مليئة بصور 
)آرنون(:  الكاتبُة  تقول  للفواحش.  املريع  واالنتشار  األخالقي  االنحالل 
)ألن يشتغل بناتنا يف البيوت خوادَم خرٌي وأخفُّ بالًء من اشتغاهلن باملعامل، 
ليت  أال  األبد،  إىل  حياهتا  برونق  تذهب  بأدران  ملوثًة  املرأة  تصبُح  حيُث 

بالدنا كبالد املسلمني فيها احلشمة والعفاف()2(. 

)1( املسألة 20 - من املعامالت، منهاج الصاحلني للسيد السيستاين.

)2( املرأة وكيد األعداء: ص 56، د. عبد اهلل وكيل الشيخ.
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بل  العواقب األخروية،  الوخيمة للشهوات ال تقترص عىل  العواقب  إن 
بنار  احرتاقهم  قبل  الدنيا  يف  الشهوات  أهل  بنارها  يصطيل  عقوبات  هناك 

اآلخرة. 

نسأل اهلل تبارك وتعاىل حسن العاقبة.

ما هو �سبب حترمي الغناء 

إذا دققنا يف معنى الغناء - بعد بيان ماهية هذا الفعل - فسيكون السبب 
يف حتريم الغناء واضح جّدًا وال حيتاج إىل أدنى تأمل. 

هي  التحريم  علة  كانت  مّجة،  مفاسد  عىل  حيتوي  الغناء  أن  عرفنا  فإذا 
بسبب النتائج املرتتبة عليه، ومن ضمن هذه املفاسد: 

ثانًيا: الغناء مدعاة للف�ساد الأخالقي:

من  الكثري  أن  عىل  أكدت   - برهان  أكب  والتجربة   - التجارب  إن 
تركهم  يف  السبب  هو  الغناء  كان  الغنائية  واألحلان  املوسيقى  عىل  املدمنني 
جلادة الصواب وترك الواجبات الدينية واالجتاه للمحرمات، واإلقبال عىل 
الشهوات والفساد بمختلف أنواعه، ألن جمالسه تعّد مركزًا ألنواع املفاسد، 
والدافع الرئيس نحو االنحراف األخالقي. وكشاهد عىل ذلك فقد نرشت 
الصحافة األجنبية خبًا مفاده: إن جمموعة من الفتيان والفتيات اجتمعوا يف 
قاعة فُعزفت موسيقى خاّصة وعىل نمط خاص من الغناء، فهّيجت الفتيان 
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والفتيات إىل احلّد الذي هجم فيه بعضهم عىل البعض اآلخر، وعملوا من 
الفضائح ما خيجل القلم عن ذكره)1(.

خاطبهم  أنه  األمويني  خلفاء  أحد  يزيد  بن  الوليد  عن  اآللويس  ونقل 
بقوله:

وإنه  املروءة،  وهيدم  الشهوة  يف  ويزيد  احلياء  ينقص  فإنه  والغناء  إياكم 
فجنبوه  فاعلني  البد  كنتم  فإن  املسكر،  يفعله  ما  ويفعل  اخلمر  عن  لينوب 

النساء فإن الغناء داعية الزنا)2(.

ما يعني أّن حّتى أولئك عىل رغم التحلل األخالقي والديني الذي كانوا 
يتمتعون به إال إهنم كانوا مّطلعني عىل مفاسده أيضًا.

ثالًثا: الغناء ين�سي ذكر اهلل:

هَ َفنَسِيهُمْ{)3(. قال تعاىل: }نَسُواْ اللَّ

عّبت  قد  أهنا  السالم(  )عليهم  املعصومني  روايات  لبعض  املتتبع  جيد 
عن الغناء باللهو، يف إشارة منها إىل حقيقة معينة، وهي أّن الغناء جيعل من 
اإلنسان عبدًا ترّنحه الشهوات حّتى يغفل عن ذكر اهلل، واجلدير بالذكر أّن 

)1( نقاًل عن تفسري األمثل )بترصف(.

)2( روح املعاين يف تفسري القرآن العظيم والسبع املثاين: ج21 ص68، شهاب الدين األلويس البغدادي، 
نرش دار إحياء الرتاث العريب.

)3( سورة التوبة: 67.
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)هلو احلديث( ُيعدُّ من أبرز العوامل املساعدة عىل االنحراف والضاللة عن 
سبيل اهلل، وسبب للعذاب األليم.

ورد عن أمري املؤمنني )عليه السالم(: »كل ما أهلى عن ذكر اهلل فهو من 

امليرس«)1(، أي يف حكم القامر.

رابًعا: الغناء ي�سبب ال�سرر النف�سي:

ختدير  عىل  املساعدة  املهّمة  العوامل  أهم  من  واملوسيقى  الغناء  يعّد 
األعصاب، وبتعبري آخر؛ إّن املواّد املخّدرة ترد البدن عن طريق الفّم والرشب 
عن  وأحيانًا  كاملخدرات،  الشّم  طريق  عن  أخرى  وأحيانًا  كاخلمر،  أحيانًا 

طريق التزريق؛ كاملورفني، وأحيانًا عن طريق حاّسة السمع؛ كالغناء.

إىل  أحيانًا  منتشني  األفراد  جتعل  قد  املطربة  واملوسيقى  الغناء  فإّن  وهلذا 
حّد يشبهون فيه السكارى، وإذا مل يصل اإلنسان إىل هذه احلالة، فإن الغناء 
عىل أقل التقادير سيوجد ختديرًا خفيفًا، ومن هنا يتضح إّن كثريًا من مفاسد 

املخّدرات موجودة يف الغناء، سواء كان ختديره خفيفًا أم قوّيًا.

أهّنم  نرى  واملوسيقيني  املطربني  مشاهري  سرية  إىل  بدقة  نظرنا  وإذا 
مراحل  خالل  كبرية  نفسية  وصدمات  مّجة  مصاعب  تدرجيّيًا  واجهوا  قد 
حياهتم، حّتى فقدوا أعصاهبم شيئًا فشيئًا، وابُتيل عدد منهم بأمراض نفسية، 
ومجاعة فقدوا مشاعرهم وساروا إىل دار املجانني، وبعضهم ُأصيبوا بالشلل 

)1( أمايل الطويس: ص382، وسائل الشيعة: ج17، ص316.
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أثناء  عندهم  الدم  ضغط  ارتفع  حيث  بالسكتة،  ُأصيب  وبعضهم  والعجز، 
عزف املوسيقى، وسنتعرض بعد قليل إىل أقوال مفصلة ألطباء عامليني حول 

رضر الغناء واملوسيقى.

األعصاب  عىل  واملوسيقى  للغناء  املرّضة  اآلثار  فإّن  القول:  وخالصة 
تصل إىل حّد إجياد اجلنون، وتؤّثر عىل القلب وتؤّدي إىل ارتفاع ضغط الدم 

وغري ذلك من اآلثار املخّربة.

معّدل  بأّن  احلايل؛  عرصنا  يف  للوفّيات  املعّدة  اإلحصاءات  من  ويستفاد 
موت الفجأة قد ازداد باملقارنة مع السابق، وقد ذكروا أسبابًا خمتلفة كان من 

مجلتها الغناء واملوسيقى.

خام�ًسا: الغناء و�سيلة ناجحة لأعداء الإ�سالم:

إّن املستعمرين حيثام حلوا ال يؤرقهم إال يشء واحد وهو وعي الشعوب 
من  جانبًا  فإّن  الشعوب،  تلك  من  الشبابية  الفئات  وباألخص  املستضعفة، 
الشعوب  تلك  خريات  ورسقة  االحتالل  أمد  إلدامة  الواسعة  براجمهم 
اللهو  وسائل  وتوسعة  والضالل،  واجلهل  بالغفلة  املجتمعات  إغراق  هو 

واملفسدة.

تعاطي  ظاهرة  هي  املجتمعات  هلدم  ظاهرة  أخطر  أن  جيد  فاملتتبع 
املخّدرات بمختلف أنواعها، ال تّتصف اليوم بصفة جتارية فقط، بل هي أحد 
الوسائل السياسية املهّمة، فإّن السياسات احلالية للدول االستعامرية هدفها 
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الرئيس هو السعي احلثيث إىل إنشاء مراكز الفحشاء ونوادي القامر ووسائل 
اللهو الفاسدة األُخرى، ومن مجلتها توسعة ونرش الغناء واملوسيقى، وهذه 
الطرق الشيطانية تعتب من أهّم الوسائل التي يتشّبث هبا هؤالء. وال خيفى 
أن غرضها األسايس هو ختدير أفكار الناس، ما يعني استبعاد فكرة التحّرر، 
وبناء كيان الفرد املسلم املتحرر من عبودية الشهوات واالنغامس يف اللذات 

وتلك القيود التي كّبل اإلنسان هبا نفسه.
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املبحث الثاني: أدلة حتريم الغناء يف الكتاب والسنة:

وبعض  الغناء،  بحرمة  الرشيفة  والروايات  اآليات  من  كثري  رصحت 
هذه اآليات والروايات مل يذكر لفظ الغناء بل عب عنه بالالزم؛ كلفظ اللهو 
وغريه، وكثري من الروايات ذكرت لفظ الغناء رصحيًا، وسنتعرض إىل ذكرها 

يف هذا املقام: 

املطلب الأول: الغناء يف القراآن وال�سنة

اأوًل: حرمة الغناء يف القراآن الكرمي:

ْغِو  1( قوله تبارك وتعاىل: }وَالَّذِينَ ال يَشْهَدُونَ الزُّورَ وَإَِذا مَرُّوا بِاللَّ

مَرُّوا كِرَامًا{)1(، فقد ورد عن اإلمام الصادق )عليه السالم( يف تفسري 
هذه اآلية )ال يشهدون الزور( قال: الغناء)2(.

وقال حممد بن احلنفية: ال يشهدون اللهو والغناء)3(.

لِيُضِلَّ  الْحَدِيثِ  َلهْوَ  يَشَْتِري  مَن  النَّاِس  }وَمِنَ  قوله عز وجل:   )2

هِ بَِغيِْر عِْلٍم وَيتَّخَِذهَا هُزُوًا ُأوَلئِكَ َلهُمْ عََذابٌ مُِّهنيٌ{)4(. عَن سَِبيِل اللَّ

)1( سورة الفرقان: آية 72.

)2( الكايف: ج6، ص433.

)3( تفسري البغوي: ج6، ص98.

)4( سورة لقامن: آية 6.
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يقول:  السالم(  )عليه  اهلل  أبا عبد  قال: سمعت  ابن هارون  عن احلسن 

»الغناء جملس ال ينظر اهلل إىل أهله، وهو مما قال اهلل عز وجل: }وَمِنَ 
هِ{«)1(. النَّاِس مَن يَشَْتِري َلهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَن سَِبيِل اللَّ

املوسيقى  أو  الكالم  من  نوع  كّل  يشمل  واسع  معنًى  احلديث  وللهو 
الالهدفّية  إىل  اإلنسان  وجيّر  والغفلة،  اللهو  إىل  يؤّدي  الذي  الرتجيع  أو 
املثرية  املهّيجة  واملوسيقى  واألحلان  الغناء  قبيل  من  كان  سواء  الضالل،  أو 
إىل  اإلنسان  يسوق  الذي  الكالم  أو  الشيطانية،  وامليول  والغرائز  للشهوة 
هو  كام  الطريقني  كال  عن  يكون  وقد  ومضامينه،  حمتواه  طريق  عن  الفساد 
احلال يف أشعار وتأليفات املغننّي الغرامّية العادّية املضّللة يف حمتواها وأحلاهنا، 
أو يكون كالقصص اخلرافية واألساطري التي تؤّدي إىل انحراف الناس عن 

الرصاط املستقيم)2(.

وقد توعدت اآلية الكريمة هذه الفئة التي تتامدى يف غّيها فلم تعد تقتنع 
بلهو هذه املسائل، بل أكثر من ذلك فقد وصل هبم التامدي إىل جعل كالمهم 
األجوف وهلو حديثهم وسيلة لالستهزاء بآيات اهلل، وهذا هو الذي أشارت 

إليه هناية اآلية حيث تقول: }وَيتَّخَِذهَا هُزُوًا{. 

ومن هنا وصف عذاهبم بأنه عذاب مهني، ألن العقوبَة عادًة ما تتناغم مع 

)1( الكايف: ج6، ص434، سنبني ان شاء اهلل كيف ان اهلل عز وجل ال ينظر اىل جملس الغناء.

)2( تفسري األمثل: ج13، ص15 بترصف.
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الذنب، وهؤالء قد استهزأوا بآيات اهلل وأهانوها، ولذلك فإّن اهلل سبحانه 
قد أعّد هلم عذابًا مهينًا، إضافة إىل كونه ألياًم.

3( قول اهلل عز وجل: }وَاسَْتْفِزْز مَِن اسَْتَطعْتَ مِنْهُمْ بِصَوْتِكَ{)1( 
فقد عّد مجلة من علامء التفسري أن املقصود بذلك هو أنغام املوسيقى الشهوانية 
املثرية، واألغاين املبتذلة. فهذا اخلطاب يف اآلية الكريمة وإن كان موجهًا إىل 
إبليس، إال أنه من املمكن أن نعّد إبليس خيوض حربه مع البرشية بواسطة 
األسلحة  هذه  وتعتب  املجتمع  أوساط  يف  يستخدمها  وفعالة  كثرية  أسلحة 

ذات فعالية عالية.

هلذا فإنَّ أّول برامج الشيطان هو االستفادة ِمن تلك األسلحة التي هي 
عبارة عن تلك األجهزة التي حيتوهيا بيت كل فرد منا، فعاملنا اليوم ُهَو عامل 
الصعيد  الواسع، سواء كان عىل  الدعاية والتبليغ  َوعامل  الراديوية،  األمواج 
والغرب  الرشق  يف  وأحزاهبم  الشياطني  إنَّ  حيُث  البرصي.  أو  السمعي 
َهِذه األجهزة َوخيصصون قساًم كبريًا ِمن ميزانياهتم للرصف  يعتمدون عىل 
احلق  طريق  عن  َوحُيّرفوهم  اهلل،  عبيد  يستعمروا  حتى  الطريق  َهذا  يف 

واالستقالل، َويزيغوا هبم عن طريق اهلداية واإِليامن.

4( إن اهلل تبارك وتعاىل قد امتدح املؤمنني بسبب بعض األفعال ذكرها 

ْغِو  عز وجل يف أوائل سورة املؤمنون، قال عز اسمه: }وَاَلّذِينَ هُمْ عَِن الَلّ

)1( سورة اإلرساء: آية 64.
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مُعِْرُضونَ{)1(.

واملقصود باللغو هنا: هو القول والفعل الذي ال فائدة فيه يعتد هبا، وهو 
قبيح عىل هذا الوجه)2(.

فعن أيب أيوب اخلزاز قال: نزلنا املدينة فأتينا أبا عبد اهلل )عليه السالم( 

»كونوا  فقال:  القيان.  صاحب  فالن  عىل  فقلنا:  نزلتم«؟  »أين  لنا:  فقال 

كرامًا«، فو اهلل ما علمنا ما أراد به وظننا أنه يقول: تفضلوا عليه فعدنا إليه 
فقلنا: إنا ال ندري ما أردت بقولك: كونوا كرامًا؟ فقال: »أما سمعتم قول 

وا كِرَامًا{«)3(. ْغِو مَرُّ وا بِالَلّ اهلل عّز وجل يف كتابه: }وَإَِذا مَرُّ

5( قوله تعاىل: }َفاجَْتنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ اأَلوْثَاِن واجَْتنِبُوا قوَْل الزُّوِر{)4(.

)الغناء(،  فيكون  الواسع  معناه  هو  الزور(  )قول  من  املراد  أّن  شك  ال 
هو واحد من مصاديقه البارزة، إذ إن قول الزور يشمل سائر جمالس اللهو 
فعباد  هذا  وعىل  ذلك،  وأمثال  والغيبة  والكذب  اخلمر  ورشب  واللعب 
والباطل  اللهو  جمالس  يشهدون  وال  الكاذبة،  الشهادة  يؤدون  ال  الرمحن 
واخلطيئة، ذلك ألّن احلضور يف هذه املجالس - فضاًل عن ارتكاب الذنب 

)1( سورة املؤمنون: آية 3.

)2( التبيان يف تفسري القرآن، لشيخ الطائفة الطويس: ج7، ص341.

)3( الكايف: ج6، ص432.

)4( سورة احلج: آية 30.
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- يعّد مقدمة لتلوث القلب والروح.

فعن ابن أيب عمري عن هشام عن أيب عبد اهلل )عليه السالم( قال: »الرجس 

من األوثان الشطرنج، وقول الزور الغناء«)1(.

وعن أيب الصباح، عن أيب عبد اهلل )عليه السالم( قال يف قوله عز وجل:  

ورَ{ قال: »الغناء«)2(. }وَاَلّذِينَ اَل يَشْهَدُونَ الزُّ

ومما ذكر يف تفسري هذه اآلية، يقول العالمة الطباطبائي: روى أصحابنا 
أنه يدخل فيه الغناء وسائر األقوال امللهية)3(.

ثانًيا: حرمة الغناء يف الروايات ال�سريفة:

جارية  فسمعت  يل،  متوضأ  إىل  قمت  قال:  بكر،  أيب  بن  اهلل  عبد  عن 
جلار يل تغني وترضب، فبقيت ساعة أسمع، قال: ثم خرجت، فلام أن كان 

الليل دخلت عىل أيب عبد اهلل )عليه السالم(، فحني استقبلني قال: »الغناء 

اجتنبوا، الغناء اجتنبوا، الغناء اجتنبوا، اجتنبوا قول الزور«. قال: فام زال 
أنه  وعلمت  املجلس،  يب  فضاق  قال:  اجتنبوا،  الغناء  اجتنبوا،  الغناء  يقول 

يعنيني، فلام أن خرجت قلت ملواله معتب واهلل ما عنى غريي)4(.

)1( تفسري نور الثقلني: ج3، ص497.

)2( الكايف: ج6، ص432.

)3( تفسري امليزان: ج14، ص201.

)4( األمايل، للشيخ، للطويس: ص 721.
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وعن صفوان بن أمية قال: كنا عند رسول اهلل )صىل اهلل عليه وآله( إذ جاء 
عمر بن قرة فقال: يا رسول اهلل إن اهلل كتب عىل الشقوة فال أراين أرزق إال 

من ديف بكفي، فأذن يف الغناء من غري فاحشة؛ فقال )صىل اهلل عليه وآله(: »ال 

آذن لك وال كرامة وال نعمة أي عدو اهلل لقد رزقك اهلل طيبًا فاخرتت ما 
حرم عليك من رزقه مكان ما أحل اهلل لك من حالله، أما إنك لو قلت 

بعد هذه املقالة رضبتك رضبًا وجيعًا«)1(.

وعن الريان بن الصلت قال: قلت للرضا )عليه السالم(: إن العبايس)2( 

هكذا  ما  الزنديق،  »كذب  فقال:  الغناء.  سامع  يف  رخصت  أنك  أخبين 

كان، إنام سألني عن سامع الغناء فأعلمته أن رجاًل أتى أبا جعفر حممد بن 
عيل بن احلسني )عليهم السالم( فسأله عن سامع الغناء فقال له: أخربين 
إذا مجع اهلل تبارك وتعاىل بني احلق والباطل مع أهيام يكون الغناء؟ فقال 
الرجل: مع الباطل فقال له أبو جعفر: حسبك فقد حكمت عىل نفسك، 

فهكذا كان قويل له«)3(.

وقال أمري املؤمنني )عليه السالم(: »الغناء نوح إبليس عىل اجلنة«)4(.

)1( بحار األنوار: ج5، ص150.

)2( املقصود به هشام بن ابراهيم العبايس.

)3( بحار األنوار: ج 49، ص 263.

)4( بحار األنوار: ج76، ص241.
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وعن سعيد ابن عالقة قال: سمعت أمري املؤمنني )عليه السالم( يقول: 

»كثرة االستامع إىل الغناء يورث الفقر«)1(.

»الغناء  قال:  السالم  عليهام  أحدمها  عن  احلرضمي،  بكر  أيب  عن  وجاء 

عش النفاق«)2(.

عن صادق أهل البيت )عليهم السالم( قال: »أما يستحي أحدكم أن 

يغني عىل دابته وهي ُتسبح«)3(.

وعن جابر، عن النبي )صىل اهلل عليه وآله( قال: »كان إبليس أول من 

ناح وأول من تغنى«)4(.

وروى أبو إمامة عن النبي )صىل اهلل عليه وآله( قال: »ما رفع أحد صوته 

بالغناء إال بعث اهلل شيطانني عىل منكبيه يرضبان بأعقاهبام عىل صدره، 
حتى يمسك«)5(.

ويف رواية لإلمام الصادق )عليه السالم( قال: »من أنعم اهلل عليه بنعمة 

)1( بحار األنوار: ج 73، ص314.

)2( بحار األنوار: ج76، ص244.

)3( بحار األنوار: ج76، ص246.

)4( بحار األنوار: ج76، ص247.

)5( نفس املصدر. 
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فجاء عند تلك النعمة بمزمار فقد كفره«)1(.

املطلب الثاين: الآثار الأخروية

اأوًل: كيف يح�سر �ساحب الغناء؟

عندما  األكب  احلرش  يوم  نفسه  عن  الدفاع  قدرة  يفقد  الغناء  مستمع  إن 
خيرج من قبه حاماًل خطاياه وأوزاره فوق ظهره.

لكن لنتساءل ما هو السبب والعلة يف ذلك؟

واجلواب: ألنه حيرش يوم القيامة أبكاًم أخرسًا.

)وحيرش  الرشيف:  احلديث  يف  وآله(  عليه  اهلل  )صىل  اهلل  رسول  قال 
ذلك،  مثل  الزاين  وحيرش  وأبكم،  وأخرس  أعمى  قبه  من  الغناء  صاحب 

وحيرش صاحب املزمار مثل ذلك وصاحب الدف مثل ذلك()2(.

أذنه  يذاب يف  اللهو  إىل  استمع  »من  قال:  اهلل عليه وآله(  وعنه )صىل 

اآلنك«)3(.

)1( الكايف: ج6، ص433.

)2( مستدرك الوسائل: ج13، ص219.

الرصاص   .)394 ص   10 ج  العرب  )لسان  يف  كام  واآلنك  ص222  ج13  الوسائل:  مستدرك   )3(
االبيض، وقيل االسود، وقيل اخلالص. 
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ثانيًا: ل ينظر اهلل تعاىل اإىل جمل�س الغناء:

ال شك وال شبهة أن اآليات والروايات التي ترد من طرق أهل البيت 
يتبادر إىل الذهن إن فيها نسبة اجلوارح أو اجلهة  )عليهم السالم(، التي قد 
املعنى اإلفرادي لبعض مفرداهتا،  تبارك وتعاىل، حسب  أو املكان إىل املوىل 
فهذا الفهم هو فهم سقيم وخاطئ وتصور هذه املعاين هبذه الطريقة ال شك 
وال شبهة يف بطالنه، الستلزامه النقص عىل اهلل عز وجل وهو مرفوض عقاًل 

ونقاًل.

وبعد معرفة هذا البيان املوجز نقول:

اإلمام  رواية عن  والسنة  القرآن  الغناء يف  باب حرمة  علينا يف  مّرت  قد 

أيب عبد اهلل جعفر بن حممد الصادق )عليه السالم(: »الغناء جملس ال ينظر 

اِس مَن يَشَْتِري َلهْوَ  اهلل إىل أهله وهو مما قال اهلل عز وجل: }وَمِنَ النَّ
هِ{«. الْحَدِيثِ لِيُضَِلّ عَن سَِبيِل الَلّ

فام هو معنى عدم نظر الباري تبارك وتعاىل إىل تلك املجالس؟

والرأفة  االختيار  عن  كناية  هو  تعاىل  اهلل  نظر  من  املقصود  إن  اجلواب: 
البغض  دليل  النظر  وترك  املحبة  دليل  الشاهد  يف  النظر  ألن  والعطف، 

والكراهة.

وأما عدم النظر بالنسبة إىل اهلل تعاىل فهو عبارة عن قطع فيوضاته ورمحته 
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عز وجل عن البرش وال يوجد أعظم من قطع الرمحة اإلهلية عن البرش. 

ماذا سيحصل إذا قطعت الرمحة اإلهلية عن اإلنسان؟

اجلواب: إن اهلل تبارك وتعاىل إذا قطع رمحته عن عبد من عبيده فقد وكله 
إىل نفسه، واإليكال هو الرتك، ومن هنا سمي الوكيل وكياًل، فوكيل الرجل 

هو الذي يقوم بأموره سمي وكياًل، ألن موكله قد وكل إليه القيام بأمره.

ويا هلا من مصيبة عظيمة عندما يوكل اإلنسان إىل نفسه، فقد كان أرشف 
اخللق أمجعني وهو رسول اهلل )صىل اهلل عليه واله( يدعو اهلل عز وجل أن ال 

عند  ثقتي  أنت  »اللهم  واله(:  عليه  اهلل  )صىل  دعائه  ومن  نفسه،  إىل  يكله 

شديت ورجائي عند كربتي وعديت عند األمور التي تنزل يب فأنت وليي 
يف نعمتي وإهلي وإله آبائي صل عىل حممد وآله وال تكلني إىل نفيس طرفة 

عني أبدًا«)1(.

وأما معنى ال تكلني إىل نفيس طرفة عني، أي ال ترصف أمري إىل نفيس 
وال تسلمني إليها وترتكني مهاًل، وقد عب عن املدة الزمنية بـ: )طرفة عني( 

وهو حتريك جفن العني يف مبالغة عن القلة.

ثالًثا: م�ستمع الغناء مبغو�س من قبل اهلل تعاىل:

إن االستامع للقرآن الكريم كام قد ثبت من خالل التجارب العلمية، يزيل 

)1( مصباح املتهجد: ص16.
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الضجر والتشتت والنسيان الرسيع. 

تبقى  الكريم  للقرآن  باالستامع  فأنه  عقولنا،  تركيبة  هو  ذلك  يف  والرس 
خاليا املخ حية سعيدة حتى يف أثناء فرتات الضغط عليها. 

وثبت توقف خاليا املخ عن التناقص بعد دوام االستامع للقرآن الكريم، 
وكذلك زيادة قدرة املستمع عىل الرتكيز واستدعاء الذاكرة والقيام بعمليات 
حسابية مل يكن باإلمكان القيام هبا من قبل كام يقوي املناعة يف اجلسم حيث 
غريه  أو  املسلم  عىل  سواء  العصبي  التـوتـر  درجـة  ختفيف  عىل  يعمل  إنه 
كمية  وتزداد  الرشايني  تتسع  التوتر  نقصان  أو  اهلدوء  ومع  اهلدوء  ويمنحه 
الدم اجلاري يف اجللد ويتبع ذلك ارتفاع يف درجة حرارة اجللد ونقصان يف 
القرآن  الفوائد اجلمة لسامع  إننا مع كل هذه  القلب املضطربة، إال  رضبات 
الكريم، نجد أن املدمن عىل استامع الغناء بحيث إذا َعَرَض له سامع الغناء 
وسامع القرآن َعَدَل عن هذا إىل ذاك، وَثُقَل عليه سامع القرآن، وربام استعجل 
القارئ  ُيْسِكت  أو  صويت  جهاز  خالل  من  كان  إذا  القرآن  صوت  بإطفاء 
ويستطيل قراءته، ويستزيد املغنِّي ويستقرص َنْوَبَته، وأقّل ما يف هذا الفعل أْن 
، وطبعًا إذا وجه النصح هلذه الفئة فإن هذا  ينال صاحبه نصيٌب وافٌر من الذمِّ
ا َمْن مات قلبه  الكالم سيكون ملن بقي يف قلبه بعض حياٍة حيسُّ هبا منهم، فأمَّ

هُ فِتنََتهُ  وَعُظَمْت فتنته؛ فقد َسدَّ عىل نفسه طريق النَّصيحة: }وَمَنْ يُِردِ الَلّ

رَ قُلوهبُمْ  هُ َأنْ يَُطِهّ هِ شَيًْئا ُأوَلئِكَ اَلّذِينَ َلمْ يُِردِ الَلّ فَلنْ تَمْلِكَ َلهُ مِنَ الَلّ
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نيَا خِزْيٌ وََلهُمْ فِي اآلخِرَةِ عََذابٌ عَظِيمٌ{)1(. َلهُمْ فِي الدُّ

والقرآن  الغناء  فإنَّ  فيه،  بام  والعمل  وتدبُّره،  القرآن  فْهم  عن  ه  ويصدَّ
اتِّباع  ينهى عن  القرآن  فإنَّ   ، التَّضادِّ من  بينهام  ملا  أبًدا  القلب  ال جيتمعان يف 
وينهى   ، الغيِّ وأسباب  النُّفوس،  شهوات  وجُماَنبة  ة،  بالعفَّ ويأمر  اهلوى، 
نه، وهييِّج  كلِّه، وحيسِّ ذلك  بضدِّ  يأمر  والغناء  يطان،  الشَّ اتِّباع خطوات  عن 
كلِّ  إىل  كها  وحيرِّ قاطنها،  ويزعج  كاِمنها،  فيثري  ؛  الغيِّ شهوات  إىل  النفوس 
قبيح، كام ال خيفى أن بيئة الغناء هي بيئة املنكرات والفضائح، التي فاحت 
يرىض  فكيف  اإلعالم،  ووسائل  حف  الصُّ صفحات  عىل  امُلنْتِنَة  روائحها 
املسلم لنفسه أن يستمع ألمثال هؤالء، وُيعَجب هبم وبغنائهم، سواٌء بَقْصد 
يعة،  التَّسلية أو غري ذلك؟! خاصًة لو وِضَعت كلامُت األغاين يف ميزان الرشَّ
ك والكفر الرصحيان، والفسوق والُعْهر، هذا مع  لوجدناها تشتمل عىل الرشِّ
مة، وطريقة أداٍء فيها تكرس وُميوَعة وانحالل،  ما يصاحبها من موسيقى حمرَّ

أو ختنّث وتشّبه بالنساء لو كان املطرب ذكًرا.

رابًعا: �سماع الغناء ينايف �سكر النعم الإلهية:

إن لكل عضو من أعضاء البدن شكر يتناسب مع ذلك العضو، فشكر 
القيام باألعامل الصاحلة  اليد  النظر إىل ما حرم اهلل، وشكر  العني منعها من 
مشاهد  وإىل  بيوته  إىل  هبا  الذهاب  هو  الرجلني  وشكر  تعاىل،  اهلل  اىل  قربة 

)1( سورة املائدة: آية 41.
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أوليائه )صلوات اهلل عليهم( وكذلك قضاء حوائج الناس.

فعن اإلمام الصادق )عليه السالم(، عن آبائه )عليهم السالم( قال: »قال 

رسول اهلل )صىل اهلل عليه وآله(: من قىض ألخيه املؤمن حاجة كان كمن 
عبد اهلل دهرًا«)1(.

الرشيفة  واألحاديث  الكريم  القرآن  تالوة  سامع  فهو  األذن  شكر  وأما 
تعاىل:  قال  واطمئنانه،  القلب  خشوع  إىل  يؤدي  ما  وكل  املباركة  واألدعية 

هِ تَْطمَئِنُّ الُْقُلوبُ{، وقال بعض احلكامء: )ال تسرتوحن  }َأال بِذِْكِر الَلّ
قلوبكم إال بذكر اهلل()2(.

الغناء  استامع  عن  تنزهيها  هو  السمع  نعمة  عىل  ربه  العبد  شكر  ومن 
واملعازف التي بدورها تلّوث النفس وتبعدها عن عوامل الكرامة والقدس، 
بني  نفوس  يف  وتعاىل  تبارك  اهلل  أودعها  التي  النقية  اإلهلية  الفطرة  وتطفئ 

البرش. عن أيب عبد اهلل )عليه السالم( قال: »شكر النعمة اجتناب املحارم، 

ومتام الشكر قول الرجل: احلمد هلل رب العاملني«)3(. 

وجاء يف هنج البالغة عن أمري املؤمنني قوله: »وَاْيُم َاهللَِّ َما َكاَن قْوٌم َقطُّ 

يِف َغضِّ نِْعَمٍة ِمْن َعْيٍش فَزاَل َعنُهْم إاِلَّ بُِذُنوٍب اِْجرَتُحوَها أِلَنَّ َاهللََّ َلْيَس 

)1( بحار األنوار: ج71، ص302.

)2( اثنا عرش رسالة، للمحقق الداماد: ص48.

)3( بحار األنوار: ج68، ص40.
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بَِظالٍَّم لِْلَعبِيِد«)1(.

ومع ما تفضل به اهلل تعاىل من نعٍم ال حتىص وجليل مواهب ال تعد، فإنا 
قليل منا الشكور.

فشكر املنعم املتفضل مما استقل العقل باحلكم بوجوبه بغض النظر عن 
عباده،  عىل  له  وحق  تعاىل  استحقاقه  من  الشكر  إن  ومع  املقدس،  الشارع 

فتكّرم عىل عباده بمحبته هلم.

يقول:  السالم(  بن احلسني )عليهام  قال: سمعت عيل  الدهني  عن عامر 

»إن اهلل حيب كل قلب حزين، وحيب كل عبد شكورًا«)2(.

ومن أجىل مظاهر الشكر هو طاعته عز وجل وامتثال أوامره واالنزجار 
والنميمة  والبهتان  الغيبة  استامع  بنهيه عن  عند زواجره ونواهيه، كااللتزام 
والغناء. وإذا طالعت التاريخ فستجد نامذج مرشقة، بلغت الذروة يف شكرها 
هلل وطلب رمحته وعنايته، فالرسول األعظم )صىل اهلل عليه وآله( الذي هو 
معصوم من الذنوب، وصل به احلد يف ِجّده بالعبادة شكرًا هلل تعاىل إىل أقىص 

الدرجات، فيصف أمري املؤمنني )عليه السالم( عبادة رسول اهلل بقوله:

إنه كان إذا قام إىل الصالة سمع لصدره وجوفه أزيز كأزيز املرجل عىل 
األثايف من شدة البكاء.

)1( هنج البالغة: خطبة 179.

)2( بحار األنوار: ج68، ص38.
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وقد أمنه اهلل عز وجل من عقابه، فأراد أن يتخشع لربه ببكائه، ويكون 
أطراف  عىل  سنني  عرش  السالم  وآله  عليه  قام  ولقد  به،  اقتدى  ملن  إمامًا 
أصابعه حتى توّرمت قدماه واصفر وجهه، يقوم الليل أمجع حتى عوتب يف 

ذلك، فقال اهلل عز وجل: }طه * مَا َأنْزَلْنَا عََليْكَ الُْقرْآنَ لَِتشَْقى{)1(، 
بل لتسعد به، ولقد كان يبكي حتى يغشى عليه، فقيل له: يا رسول اهلل أليس 

اهلل عز وجل قد غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ قال: »بىل أفال أكون 

عبدًا شكورًا«)2(؟

النبي األعظم )صىل اهلل عليه  لنا  أّسسه  له من درس أخالقي عظيم  فيا 
واله( لنقتدي بفعاله وكريم خصاله.

خام�ًسا: م�ستمع الغناء ممن توعده اهلل بالنار:

إن اهلل عز وجل آىل عىل نفسه أن ال يفوته عصيان عاٍص، والغناء من مجلة 
)عليه  الباقر  اإلمام  فعن  جهنم،  نار  مرتكبيها  تعاىل  اهلل  وعد  التي  املعايص 

السالم( قال: »الغناء مما وعد اهلل عز وجل عليه النار«)3(.

الرواية  هذه  عىل  االطالع  بعد  الغناء  مستمع  كان  إذا  هنا؛  والسؤال 
الرشيفة الصادرة عن باقر علم النبيني )عليهم السالم( قد رصح بام ال يقبل 

)1( سورة طه : آية 1ـ2 

)2( بحار األنوار: ج10، ص40.

)3( وسائل الشيعة: ج17، ص304.
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الشك: أن عقوبة الغناء هي النار، وهو اإلنسان الضعيف من كل النواحي 

»مسكني ابن آدم: مكتوم  الذي يصفه أمري املؤمنني )عليه السالم( بقوله: 

األجل، مكنون العلل، حمفوظ العمل، تؤمله البّقة، وتقتله الّشقة، وتنتنه 
العرقة«)1(.

فإذا كان هبذه اإلمكانيات األقل من املتواضعة، فهل له القابلية عىل حتمل 
نار جهنم؟

َمْن  بَِك  َأُعوُذ  إينِّ  »الَلُهمَّ  السالم(:  )عليه  العابدين  زين  اإلمام  يقول 

ِرَضاَك،  َعْن  َمْن َصَدَف  ا  هِبَ ْدَت  َوتَوعَّ َمْن َعَصاَك،  َعىَل  ا  هِبَ تَغلَّْظَت  َنار 
َيْأُكُل  َنار  َوِمْن  َقِريٌب،  َوَبِعيُدَها  َألِيٌم،  َوَهيِّنَها  ُظْلَمة  نوُرَها  َنار  َوِمْن 
بْعَضَها بْعٌض، َوَيُصوُل بْعُضَها َعىَل بْعض، َوِمْن َنار َتَذُر اْلِعَظاَم َرِمياًم، 
تْرَحُم  إَليَها، َوالَ  َع  َترَضَّ َمْن  َعىَل  تْبِقي  َنار الَ  َوِمْن  َحِياًم،  َأْهَلَها  َوَتْسِقي 
ا َواْسَتْسَلَم إَلْيَها،  ْن َخَشَع هَلَ َمِن اْستْعَطَفَها، َوالَ َتْقِدُر َعىَل التَّْخِفيِف َعمَّ
اهنَا بَِأَحرِّ َما َلَدهَيا ِمْن َألِْيِم النََّكاِل َوَشِديِد اْلَوَباِل، َوَأُعوُذ بَك  تْلَقى ُسكَّ
الَِّذي  ا  اهِبَ َوَشَ ا،  بَِأنَياهِبَ الَِقِة  الصَّ ا  َوَحّياهِتَ َأفَواَهَها،  اْلَفاِغَرِة  ا  َعَقاِرهِبَ ِمْن 
َر  َوَأخَّ ِمنَها  باَعَد  ملَِا  هْتِدْيَك  قُلوهُبْم  َوينِْزُع  اهِنَا،  ُسكَّ َوَأْفئَِدَة  َأْمَعاَء  يَقطُِّع 

َعنَها«)2(.

)1( بحار األنوار: ج 75، ص84.

)2( الصحيفة السجادية: ص148.
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املطلب الثالث: اأ�سا�س الغناء:

اأوًل: ق�سة وعربة:

عن مسعدة بن زياد قال: كنت عند أيب عبد اهلل )عليه السالم( فقال له 
يتغنني  جوار  وعندهم  جريان  ويل  كنيفًا  أدخل  إين  وأمي،  أنت  بأيب  رجل: 
ويرضبن بالعود فربام أطلت اجللوس استامعًا مني هلن، فقال )عليه السالم(: 
ال تفعل، فقال الرجل: واهلل ما آتيهن، إنام هو سامع أسمعه بأذين، فقال )عليه 
كل  والفؤاد  والبرص  السمع  )إن  يقول:  اهلل  سمعت  أما  أنت،  هلل  السالم(: 
من  اآلية  هبذه  أسمع  مل  لكأين  واهلل،  بىل  فقال:  مسؤوالً(؟  عنه  كان  أولئك 
كتاب اهلل من عريب وال من عجمي، ال جرم إين ال أعود إن شاء اهلل، وإين 
أستغفر اهلل، فقال له: قم فاغتسل وصل ما بدا لك، فإنك كنت مقياًم عىل أمر 
عظيم، ما كان أسوء حالك لو ُمتَّ عىل ذلك. أمحد اهلل، وسْله التوبة من كل 

ما يكره، فإنه ال يكره إال كل قبيح، والقبيح دعه ألهله، فإن لكل أهاًل.

ثانًيا: الغناء �سوت ال�سيطان:

مّر علينا يف اآليات السابقة التي فيها حتريم للغناء قوله تعاىل: }وَاسَْتْفِزْز 

مَِن اسَْتَطعْتَ مِنْهُم بِصَوْتِكَ{)1( وهذا اخلطاب وجهه احلق تبارك وتعاىل 
وكأن  وإرساع،  بخفة  واالستنهاض  اإلزعاج  هو  واالستفزاز  إلبليس، 
االستفزاز بالصوت كناية عن استخفاف الناس بالوسوسة الباطلة، ومتثيل 

)1( سورة اإلرساء: آية 64.
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بام يساق الغنم وغريه بالنعيق والزجر. فيتضح من خالل اآلية الكريمة؛ أن 
الروايات  إبليس فهو - حسب  الغناء واملعازف وبني  هناك نوع عالقة بني 

الرشيفة - أول من تغنى. 

فقد روى جابر بن عبد اهلل عن النبي )صىل اهلل عليه وآله( أّنه قال: »كان 

إبليس أول من تغنى«)1(.

وسبب تغنيه كام أشارت بعض الروايات كان شامتة بآدم )عليه السالم( 
عند موته.

)عليه  آدم  مات  »ملا  السالم(:  )عليه  اهلل  عبد  أبو  قال  قال:  سامعة  عن 

إبليس  فجعل  األرض  يف  فاجتمعا  وقابيل  إبليس  به  وَشُمَت  السالم( 
يف  كان  ما  فكل  السالم(،  )عليه  بآدم  شامتة  واملالهي  املعازف  وقابيل 

األرض من هذا الرضب الذي يتلذذ به الناس فإنام هو من ذاك«)2(.

سّن  من  أول  أن  يتضح:  رشيفة  روايات  من  عرضه  تّم  ما  خالل  ومن 

»من أصغى إىل  الغناء وتغنى هو إبليس )لعنه اهلل(، كام يف األثر الرشيف: 

ناطق فقد عبده«.

يعلم، ألن  الشيطان وهو ال  يعبد  الغناء  نتيجة: أن مستمع  فنخلص إىل 

)1( وسائل الشيعة: ج17، ص310.

)2( الكايف: ج6، ص432.
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}َقاَل  أمجعني  يغوينا  أن  أقسم  الذي  الشيطان  مرادة  ينطق  كان  إذا  الناطق 

فقد غوى  الْمُْخَلصِنيَ{)1(  مِنهُمُ  عِبَادََك  إاِلَّ  َأجْمَعِنيَ  َفِبعِزَّتِكَ ألْغِويَنهُمْ 
وعبده.

»من أصغى إىل ناطق فقد  وعن أيب جعفر الثاين )عليه السالم(، قال: 

عبده، فإن كان الناطق عن اهلل فقد عبد اهلل، وإن كان الناطق ينطق عن 
لسان إبليس فقد عبد إبليس«)2(.

كيف نحارب الشيطان؟ 

قال تعاىل: ﴿إِنَّ الشَّيَْطانَ َلُكمْ عَدُوٌّ َفاتَّخُِذوهُ عَدُوًّا إِنَّمَا يَدْعُو حِزْبَهُ 

لِيَُكوُنوا مِنْ َأصْحَاِب السَّعِري﴾)3(.

وإنام  اليوم،  وليدة  أو  بجديدة  ليست  البرش  لبني  الشيطانية  العداوة  إن 
ترجع جذورها التارخيية إىل أول يوم خلق فيه آدم )عليه السالم( وطرد فيه 
إبليس من قرب اهللَّ وجواره بسبب رفضه لألمر اإلهلي بالسجود آلدم، أقسم 
وتوعد بأن يتخذ طريق العداء آلدم وبنيه، حتى أنه دعا اهللَّ تعاىل أن يمهله 
أدنى فرصة  يفّوت  قال، ومل  بام  التزم  الغرض، وقد  لذلك  ويطيل يف عمره 
إلبراز عدائه وإنزال الرضبات ببني آدم. فهل يتعقل منا أن ال نتخذه عدوًا 

)1( سورة ص: آية 82 ـ83.

)2( مستدرك الوسائل: ج17 ص308.

)3( سورة فاطر: آية 6.
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اقتفاء خطوات  نريد  فإىل أي حدٍّ  نغفل عنه ولو حلظة واحدة؟!  أن  أو  لنا، 
الشيطان يا ترى؟! أال جيب احلذر الدائم من هذا العدو اللدود الذي حيكم 
صياغة الفتن وصناعة املصائد، ويدفع بأتباعه الذين استحوذ عليهم بام زّين 
اآلخرة،  يف  واخلرسان  النار  من  األسفل  الدرك  إىل  الشهوات  اتباع  من  هلم 
كيف يمكن أن ننترص عليه يف هذه احلرب إذا مل نتعامل معه كعدو، بل تعاملنا 

معه كصديق وصاحب شفيق، يقول تعاىل: ﴿َأفَتتَّخُِذونَهُ وَُذرِّيََّتهُ َأوْلِيَاء مِن 

دُونِي وَهُمْ َلُكمْ عَدُوٌّ﴾)1(.

التي  وما هي مصائده  اإلنسان  الشيطان جتاه  نوايا  أن عرفنا حقيقة  بعد 
يصطاده هبا، التي من ضمنها الغناء، فكيف يا ترى يمكن لنا كبرش دفع رش 

الشيطان الرجيم؟

ثالًثا: �سالح اليقظة:

به  يتسلح  أن  له  ينبغي  الذي  األول  سالحه  جيعل  أن  مؤمن  لكل  البد 
الوسيلة  هذه  وجعل  واحلذر،  واليقظة  تعاىل  هلل  الدائم  والذكر  االنتباه  هو 
الناجحة ممتدة طول خط حياته التي ستشهد عىل وسعها ساحة هلذا الرصاع 

الَّذِينَ  ﴿إِنَّ  سبحانه:  قوله  أكده  ما  وهذا  واالجتاهات،  امليادين  مجيع  يف 

َفِإَذا هُم مُّبْصِرُونَ﴾)2(  رُواْ  إَِذا مَسَّهُمْ َطائِفٌ مِّنَ الشَّيَْطاِن تََذكَّ اتَقواْ 

)1( سورة الكهف: آية 50.

)2( سورة األعراف: آية 201.
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يف إشارة منه تعاىل إىل حقيقة الوساوس الشيطانية التي بدورها تلقي حجابًا 
عىل بصرية اإلنسان، وحتى ال يعرف العدو من الصديق وال اخلري من الرش، 
كام إن ذكر الباري تبارك وتعاىل والتزام التقوى كاشفان للحجب والظلامت، 
التحيل  لديه  البصرية  زيادة  إىل  يؤدي  بام  االنحراف  من  اإلنسان  وخيّلصان 
بمعرفة احلقائق، ويظهر الفرق جليًا بني احلالتني يف غاية الوضوح. ويمكننا 
تقريب ذلك بقياسه عىل احلروب العسكرية، فإذا كان أحد الطرفني املتقاتلني 
غافاًل عن عدّوه لو آنًا من اآلنات مكن ذلك عدّوه أن يستحكم عليه أكثر 
ويبطش به بسهولة. بينام إذا كان متيقظًا وأعّد للحرب العّدة الكافية وكان يف 
حالة اجلهوزية التامة أمكنه خوض أي حرب واالنتصار فيها، وهكذا حالنا 
كبرش مع الشيطان الذي جيب علينا أن نكون دائاًم عىل حذر منه، والرتّقب 
فإن أالعيبه  الغفلة عنه  فمع  وإبعاده، وإال  يساعدنا عىل طرده  بام  والتسلح 
ومهامته ستنجح وينفذ إىل داخلنا. وما من شك أن الغافل ال يمكنه حماربة 
الشيطان، بل هو من الذين يسريون يف ركبه، عىل غري معرفة منهم بام يفعلون.

هل ميكن اأن نعجز ال�سيطان؟

إن باستطاعة أي فرد من البرش قطع الطريق عىل الشيطان وجعله عاجزًا 
ذلياًل ال يملك حيلة يف الوصول إليه وإحكام قبضته عليه، وهذا األمر إنام 

يتم عب التحيّل ببعض املواصفات وهي:

يف رواية عن اإلمام الصادق )عليه السالم( أنه قال: »قال إبليس: مخسة 
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أشياء ليس يل فيهن حيلة، وسائر الناس يف قبضتي: من اعتصم باهلل عن 
نية صادقة واتكل عليه يف مجيع أموره، ومن كثر تسبيحه يف ليله وهناره، 
ومن ريض ألخيه املؤمن ما يرضاه لنفسه، ومن مل جيزع عىل املصيبة حني 

تصيبه، ومن ريض بام قسم اهلل له ومل هيتم لرزقه«)1(. 

ومن هنا يمكننا القول: إنه متى كان اإلنسان عبدًا خملصًا هللَّ تعاىل ال حيّرك 
ساكنًا حتى يعلم حكم اهللَّ يف ذلك، عندئٍذ يقبله اهللَّ ويتخذه من املخلصني 
تعاىل:  قال  سلطان  أو  إليه  طريق  له  يكون  أن  للشيطان  يمكن  وال  لديه 

هُم  َفِإَذا  رُواْ  تََذكَّ الشَّيَْطاِن  مِّنَ  َطائِفٌ  مَسَّهُمْ  إَِذا  اتَقواْ  الَّذِينَ  }إنَّ 
مُّبْصِرُونَ{)2(.

ويقول عز من قائل: }إِنَّ عِبَادِي َليْسَ َلكَ عََليِْهمْ سُْلَطانٌ{)3(.

)1( بحار األنوار: ج 60، ص 248.

)2( سورة األعراف :آية 201.

)3( سورة اإلرساء: آية 65.
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املبحث الثالث: التقرب اإىل اهلل، الآثار الو�سعية للغناء، اأكل ال�سحت

املطلب الأول: التقرب اإىل اهلل يدراأ �سر اإبلي�س:

وقد  الشيطانية  احلبائل  من  لإلنسان  وقاية  تشكل  أمور  جمموعة  هناك 
جاءت عىل شكل روايات عىل لسان العرتة الطاهرة )عليهم السالم(.

اأوًل: طول ال�سجود هلل تعاىل:

فام من عمل  السجود  »أطيلوا  قال:  السالم(  املؤمنني )عليه  أمري  فعن 

أشد عىل إبليس من أن يرى ابن آدم ساجدًا، ألنه أمر بالسجود فعىص 
وهذا أمر بالسجود فأطاع فنجا«)1(.

ثانًيا: ال�سوم وال�سدقة وال�ستغفار:

عن أبى عبد اهلل، عن آبائه )عليهم السالم( أن النبي )صىل اهلل عليه واله( 

الشيطان  تباعد  فعلتموه  أنتم  إن  بيشء،  أخربكم  »أال  ألصحابه:  قال 

منكم كام تباعد املشق من املغرب؟ قالوا: بىل، قال: الصوم يسود وجهه 
والصدقة تكرس ظهره واحلب يف اهلل واملؤازرة عىل العمل الصالح يقطع 

دابره واالستغفار يقطع وتينه«)2(.

)1( بحار األنوار: ج10، ص95.

)2( الفصول املهمة يف أصول األئمة: ج3، ص234.
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نسأل اهلل تعاىل الطاعة والزلفى وأن يمنع الشيطان عنا ويعصمنا منه. 

املطلب الثاين: الآثار الو�سعية ل�سماع الغناء؟

من  يستثنى  ال  املعايص  من  ومعصية  الذنوب  من  ذنب  كأي  الغناء  إن 
ترتب اآلثار الوضعية، بل إن آثاره الوضعية كثرية، وسنأيت عىل ذكر جمموعة 
منها معززة بروايات أهل بيت العصمة والطهارة )عليهم الصالة والسالم(:

اأوًل: يورث الفقر:

إن من مجلة اآلثار التي خيلفها الغناء هو الفقر، فقد ورد عن احلسن بن 
هارون قال: سمعت أبا عبد اهلل )عليه السالم( يقول: الغناء يورث النفاق 

ويعقب الفقر)1(.

وعن سعيد ابن عالقة قال: سمعت أمري املؤمنني )عليه السالم( يقول: 
كثرة االستامع إىل الغناء يورث الفقر)2(.

ثانًيا: يورث النفاق: 

يسبب الغناء عادة خطرية عىل اإلنسان وهي النفاق، والنفاق هو إظهار 
اإلنسان غري ما يبطن، فيكون ذا وجهني )أي متلون(.

ينبت  »الغناء  قال:  أنه  السالم(،  )عليهام  عيل  بن  حممد  جعفر  أيب  عن 

)1( وسائل الشيعة: ج17، ص309.

)2( بحار األنوار: ج 73، ص 314.
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النفاق يف القلب، كام ينبت النخل الطلع«)1(.

وعن اإلمام الصادق )عليه السالم(: »الغناء يورث النفاق«)2(.

يقول:  السالم(  أبا عبد اهلل )عليه  الصيداوي قال: سمعت  وعن كليب 

»رضب العيدان ينبت النفاق يف القلب كام ينبت املاء اخلرضة«)3(.

عز  فقال  املحتوم،  ومصريهم  املنافقني  حال  عن  تعاىل  اهلل  أخب  وقد 

َلهُمْ  تَِجدَ  وََلن  النَّاِر  مِنَ  اأَلسَْفِل  الدَّرْكِ  فِي  الْمُنَافِقِنيَ  }إِنَّ  قائل:  من 

نَصِريًا{)4(.

ثالًثا: التعر�س للم�سائب الدنيوية وعدم ا�ستجابة الدعاء:

عاٍص  فهو  العقوبة  هلذه  يتعرض  من  طبيعيًا، ألن  أمرًا  يعّد  األمر  وهذا 
عليه  اهلل  عبد  أبو  قال  قال:  الشحام  زيد  فعن  واألرض.  السموات  جلبار 

وال  الدعوة  فيه  جتاب  وال  الفجيعة  فيه  تؤمن  ال  الغناء  »بيت  السالم: 

يدخله امللك«)5(.

وعن إبراهيم بن حممد املديني، عمن ذكره، عن أيب عبد اهلل )عليه السالم( قال: 

)1( مستدرك الوسائل: ج13، ص213.

)2( بحار األنوار: ج76، ص241.

)3( الكايف: ج6، ص434.

)4( سورة النساء: آية 145.

)5( وسائل الشيعة: ج17، ص303.
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سئل عن الغناء وأنا حارض فقال: »ال تدخلوا بيوتًا اهلل معرض عن أهلها«)1(.

رابًعا: ا�سمحالل الغرية:

تعتب  التي  الغرية  فقدان  الفرد،  عىل  الغناء  خيّلفها  التي  األعراض  من 
اهلل  رسول  قال  فقد  عليها،  حث  قد  املقدس  الشارع  أن  كام  فطرية،  مسألة 

صىل اهلل عليه وآله: »كان أيب إبراهيم )عليه السالم( غيورًا وأنا أغري منه، 

وأرغم اهلل أنف من ال يغار من املؤمنني«)2(.

وقال )عليه السالم(: »إن الغرية من اإليامن«)3(.

لكن وبسبب الغناء ختتفي هذه الفطرة شيئًا فشيئًا، ويصري مدمن الغناء 
قال:  جرير  بن  إسحاق  فعن  عرضه،  عىل  يغار  ال  يصبح  حتى  هلا،  فاقدًا 

سمعت أبا عبد اهلل )عليه السالم( يقول: »إن شيطانًا يقال له: القفندر إذا 

رضب يف منزل رجل أربعني يومًا بالرببط)4( ودخل عليه الرجال وضع 
فيه  نفخ  ثم  البيت  مثله من صاحب  منه عىل  الشيطان كل عضو  ذلك 

نفخة فال يغار بعدها حتى تؤتى نساؤه فال يغار«)5(.

)1( الكايف: ج6، ص434.

)2( من ال حيرضه الفقيه: ج3، ص444.

)3( نفس املصدر.

)4( الببط: العود من آالت املوسيقى، املعجم الوسيط ج1 ص46.

)5( الكايف: ج6، ص434.
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املطلب الثالث: اأكل احلرام واآثار الغناء ال�سحية:

اأوًل: حكم املال الذي يقب�سه املغنون:

إن األموال التي يقبضها املغنّون لقاء ما أدوه من أغاٍن، هي أموال حمرمٌة، 
ويعّب عن تلك األموال يف لسان الروايات الرشيفة بـ)السحت(، فعن إبراهيم 
بن أيب البالد قال: أوىص إسحاق بن عمر عند وفاته بجوار له مغنيات أن 
فبعت  إبراهيم:  قال  السالم(،  أيب احلسن )عليه  إىل  ثمنهن  نبيعهن ونحمل 
اجلواري بثالثامئة ألف درهم ومحلت الثمن إليه، فقلت له: إن موىل لك يقال 
له: إسحاق بن عمر قد أوىص عند موته ببيع جوار له مغنيات ومحل الثمن 

إليك وقد بعتهن وهذا الثمن ثالثامئة ألف درهم، فقال: »ال حاجة يل فيه إن 

هذا سحت وتعليمهن كفر واالستامع منهن نفاق وثمنهن سحت«)1(.

يقول:  السالم(  )عليه  اهلل  عبد  أبا  سمعت  قال:  قابوس  بن  نرص  وعن 

»املغنية ملعونة، ملعون من أكل كسبها«)2(.

ثانًيا: اأكل ال�سحت:

أكل  هو  السحت  أكل  السحت، ومعنى  أكل  العظيمة هي  الذنوب  من 
بنحو  به، سواًء كان  ف  الترصُّ احلرام مطلق  املال  أكل  احلرام، ويشمل  املال 

)1( الكايف: ج5، ص120.

)2( وسائل الشيعة: ج17، ص121.
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األكل والرشب، أو بنحو امللبس واملسكن وغري ذلك، ألن املعاملة عىل الغناء 
حمرمة رشعًا فال يملك املغني تلك األموال، فجميع ما يقبضه من مال إزاء 

الغناء حرام رشعًا وال حيق له أن يترصف فيه بأي نحو من أنحاء الترصف.

حت بمعنى  والسبب يف التعبري عن املال احلرام بـ)الُسحِت(، هو أنَّ السُّ
الزوال واالنعدام، واملال املسحوت بمعنى املال املقتلع واملقطوع من جذوره، 
ف به، لذا عبِّ عن أكل  وحيث إن املال احلرام ال بركة فيه، وال ينتفع املترصِّ

احلرام بأكل السحت.

ثالًثا: نتائج اأكل ال�سحت:

ماذا ي�سبب اأكل ال�سحت )املال احلرام(؟

اأ - اإن اأكل احلرام يكون �سببًا يف الفقر و�سلب الربكة من املال:

فقد أكد هذا املعنى النبي األعظم )صىل اهلل عليه واله( حيث يقول: »من 

كسب ماالً من غري حله أفقره اهلل«)1(.

وعن اإلمام الصادق )عليه السالم( قال: »من كسب ماالً من غري حلِّه 

ُسلِّط عليه البناء والطني واملاء«)2(.

)1( أمايل الشيخ الطويس: ص183.

)2( بحار األنوار: ج 73، ص150.
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ب- اإن اأكل احلرام يكون مانعًا عن قبول العبادة: 

احلرام  أكل  مع  »العبادة  وآله:  عليه  اهلل  صىل  اهلل  رسول  عن  ورد  فقد 

كالبناء عىل الرمل«)1(.

ج- اآكل احلرام ملعون:

ومعنى اللعن: هو الطرد عن رمحة اهلل تبارك وتعاىل، قال رسول اهلل )صىل 

اهلل عليه وآله(: »إذا وقعت اللقمة من حرام يف جوف العبد لعنه كلُّ ملك 

يف الساموات واألرض«)2(.

د- اأكل احلرام ي�سبب عدم ا�ستجابة الدعاء:

قد يسأل بعض الناس ملاذا ندعو اهلل فال يستجيب لنا؟

واجلواب واضح، إذ أن سبب عدم استجابة الدعاء هو أكل احلرام، عن 

له صالة  تقبل  مل  لقمة حرام  أكل  »من  وآله(:  عليه  اهلل  اهلل )صىل  رسول 

أربعني ليلة، ومل تستجب له دعوة أربعني صباحًا، وكل حلم ينبته احلرام 
فالنار أوىل به، وإن اللقمة الواحدة تنبت اللحم«)3(.

)1( بحار األنوار: ج 81، ص258.

)2( روضة الواعظني: 458.

)3( بحار األنوار: ج 63، ص 315.
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املبحث الرابع: عواقب الغناء، امل�سائل ال�سرعية

املطلب الأول: عواقب اإدمان ا�ستماع الغناء:

وأمجل  أحىل  إن  آدلر(:  )ولف  الدكتور  كولومبيا  بجامعة  األستاذ  يقول 
اإلنسان، وعىل  آثارًا سيئة عىل أعصاب  املوسيقية تعكس  األنغام واألحلان 

ضغط دمه، وإذا كان ذلك يف الصيف كان األثر التخريبي أكثر.

هبا،  تكهرهبا  أثر  عىل  اإلنسان  أعصاب  وجتهد  تتعب  املوسيقى  إن  كام 
وعالوة عىل ذلك فإن االرتعاش الصويت يف املوسيقى يولد يف جسم اإلنسان 
عرقًا كثريًا - خارجًا عن املتعارف، ومن املمكن أن يكون هذا العرق اخلارج 

من احلد مبدئًا ألمراض أخرى.

األستاذ  اوكدن(  )هنري  للبفسور  مقاالً  نيوزويك  جملة  نرشت  وقد 
بجامعة لويزيانا واملتخصص يف علم النفس، كتب فيه:

إن الدكتور )آدنولد( الطبيب يف مستشفى نيويورك قام بواسطة األجهزة 
اإللكرتونية - اخلاصة بتعيني أمواج املخ والدماغ - بإجراء بعض التجارب 
والعصبية  الروحية  األتعاب  من  يشكون  الذين  املرىض  من  األلوف  عىل 
األعصاب  ضعف  عوامل  أهم  من  أن  لديه  ثبت  ذلك  وبعد  والصداع، 
والغناء،  املوسيقى  إىل  االستامع  هو:  والصداع  الروحية  النفسية  واألتعاب 

وخصوصًا إذا كان االستامع بتوجه وإمعان.
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وقد نرشت بعض الصحف خبًا عن املوسيقار اليوناين املعروف )ديمرتي 
مرت بولوس( أنه قد أصيب بالسكتة القلبية بينام كان يؤدي دوره املوسيقي.

اأوًل: الغناء واملو�سيقى ي�سببان عدم القدرة على الرتكيز:

ينتاب العلامء والباحثون خشية بسبب تزايد الطلب عىل أجهزة تشغيل 
املوسيقى واهلواتف املتحركة، مؤكدين أن هذا االنتشار سيزيد األمر سوءًا، 

ألهنا تسبب قلة يف الرتكيز.

الدراسات  أحدث  تضمنتها  إحصائيات  أشارت  أخرى،  جهة  من 
املوسيقى  أن  إىل  القاهرة  املرور يف  إدارة  الفنية  البحوث  الصادرة عن مركز 
عام  خالل   )20( ووفاة  شخصًا   )224( إصابة  يف  تسببت  قد  القيادة  أثناء 

2005م.

أن  أنجلوس  بلوس  كاليفورنيا  جامعة  من  نفسيون  باحثون  ويؤكد 
االستامع إىل املوسيقى أثناء التعلم له أثر سلبي عىل ختزين تلك املعلومات يف 

الدماغ وقدرة استحضارها الحقًا.

وقد أرجعت الدراسة السبب يف ذلك إىل أن احلرية الذهنية التي تعرتي 
اإلنسان جراء انشغال الدماغ بأداء جمموعة من املهام أثناء التحصيل التعليمي 
األكاديمي أو غري األكاديمي، هي أمر ُيؤثر بشكل سلبي عىل قدرات الدماغ 
حفظ  يف  معتادة  غري  أنظمة  استخدام  إىل  آنذاك  ويضطر  االستيعاب،  يف 

املعلومات.
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ثانًيا: املو�سيقى �سبب يف جمود الذهن:

واجلمود  الركود  هو  اإلنسان  عىل  املوسيقى  ترتكها  التي  التأثريات  من 
العقل(،  )بحجاب  املوسيقى   - فيه  سميت  الذي  للحد  والذهني  الفكري 
ألن االنجذاب الروحي الذي حيدث عند الشخص الذي يسمع املوسيقى 
كان  لو  حتى  أنه  بحيث  العقيل،  والتحجري  الصمت  من  نوع  إىل  به  يؤدي 
من كبار املفكرين يف تلك اللحظة يصبح عقله غري منتج ولو كان من كبار 
القضاة فسيعجز عن تلك اللحظة عن البت يف أبسط حدث. بعبارة أخرى 
ستتأثر قواه العقلية باألصوات املوسيقية إىل حد يعجز عن استخدام عقله يف 
املجاالت العلمية، ولذلك فكبار املفكرين وبعض األحيان الطلبة اجلامعني 
يف  ومتخلفون  الفكرية  األمور  يف  بطيئون  بكثرة  املوسيقى  يسمعون  الذين 

جمال الرياضيات.

ثالًثا: املو�سيقى والغناء �سببان رئي�سان يف النهيار الع�سبي:

إن أهم تأثري للموسيقى والغناء هو إضعاف أعصاب اإلنسان والتسبب 
باهنيارها.

ألن  الرعب،  من  حالة  يعيش  املعارص  عاملنا  جعلت  األمر  هذا  وأمهية 
الوعكات  لكل  األساس  واملصدر  الرئييس  العامل  يعد  األعصاب  ضعف 
يصعب  التي  األمراض  من  األعصاب  ضعف  ويعد  والنفسية.  اجلسمية 
عالجها اليوم وهو أخطر من مرض السل، كام إنه شائع اليوم يف مجيع أنحاء 



51املحل  ارولت عواق  إبمان اسبمال الثلا ت

العامل خاصة الدول الغربية. وهلذا قامت دراسات وأبحاث عديدة حوله من 
قبل املحافل واملؤسسات الطبية، وقد بينت النتائج أن املوسيقى والغناء هي 

السبب الرئيس له.

اجلميع  به  وقبل  وأمريكا  أوروبا  علامء  من  العديد  الرأي  هذا  أكد  وقد 
بالتدريج، للحد الذي قام فيه عدد من املثقفني والكتاب والعلامء األمريكيني 
حفالت  إقامة  ملنع  األمريكي،  الشيوخ  جملس  إىل  وقدموها  الئحة  بإعداد 
األمراض  من  كثرٍي  يف  السبب  ألهنا  العامة،  األماكن  يف  صاخبة  موسيقية 

وخاصة ضعف األعصاب.

رابًعا: جزاء الأعمال:

ثبت من خالل الوقائع املؤيدة بالتجارب التي ال تعد وال حتىص، أن الغناء 
باب للكثري من املفاسد واالنحرافات اخلطرية التي تؤدي باإلنسان إىل درك 
اهلاوية، والسقوط يف الدنيا واآلخرة. ولعل ما نراه يف كثري من املجتمعات 
املحّرم  فاالختالط  ذكرناه،  ملا  إثبات  خري  وتستطيبه  الغناء  تستحل  التي 
وامليرس  اخلمر  وجمالس  الرذيلة  وتفيش  الفحشاء  وشيوع  الرشف  وسقوط 
وغريها الكثري الكثري من ألوان االنحراف املقارن واللصيق بمجالس الغناء، 
وماهي إال نتائج طبيعية لعصيان اخلالق )جل وعال( واتباع الشيطان الرجيم، 
ومن أبرز هذا مصاديق هذا العصيان وذلك االتباع هو شيوع الغناء وتداوله 
والشقي من  اهلوى،  اتباع  من  ومنعها  نفسه  فاحلكيم من حكم  الناس،  بني 
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غلبه هواه وقاده إىل الردى وسوء املنقلب والعياذ باهلل تعاىل من ذلك.

اآلية:  هذه  نزلت  »ملا  قال:  السالم(  )عليه  الصادق  اإلمام  عن  ورد 

َفاسَْتْغَفرُوا  هَ  اللَّ َذَكرُوا  َأنُفسَهُمْ  َظَلمُوا  َأوْ  َفاحِشًَة  َفعَُلوا  إَِذا  }وَالَّذِينَ 
بأعىل  فرصخ  )ثور(،  له:  يقال  بمكة  جباًل  إبليس  صعد  لُِذُنوبِِهمْ{)1( 
صوته بعفاريته فاجتمعوا إليه، فقالوا: يا سيدنا مل دعوتنا؟ قال: نزلت 
بكذا  هلا  أنا  فقال:  الشياطني.  من  عفريت  فقام  هلا؟  فمن  اآلية،  هذه 
هلا،  لست  فقال:  ذلك،  مثل  فقال:  آخر  فقام  هلا،  لست  قال:  وكذا، 
فقال الوسواس اخلناس: أنا هلا، قال: بامذا؟ قال: أعدهم وأمنيهم حتى 
يواقعوا اخلطيئة، فإذا واقعوا اخلطيئة أنسيتهم االستغفار، فقال: أنت هلا، 

فوكله هبا إىل يوم القيامة«)2(.

وورد عن أمري املؤمنني )عليه السالم( أنه قال: »توّقوا الذنوب، فام من 

بلية وال نقص رزق إال بذنب حتى اخلدش والنكبة واملصيبة فإن اهلل تعاىل 
صِيبَةٍ َفِبمَا َكسَبَتْ َأيْدِيُكمْ{«)3(. ن مُّ يقول: }وَمَا َأصَابَُكم مِّ

)عليه  اهلل  عبد  أيب  عن  املدايني  عمرو  أيب  عن  العيايش  تفسري  يف  وجاء 

ينعم عىل  اهلل قىض قضاًء حتاًم ال  إن  يقول:  كان  أيب  »إن  قال:  السالم( 

)1( سورة آل عمران: آية 135.

)2( بحار األنوار: ج 60، ص 197.

)3( التمحيص: ص38.
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عبده نعمة فيسلبها إياه قبل أن حيدث العبد ذنبًا يستوجب بذلك الذنب 
هَ ال يَُغيِّرُ مَا بَِقوْمٍ حَتَّى يَُغيِّرُوا  سلب تلك النعمة، وذلك قول اهلل: }إِنَّ اللَّ

مَا بَِأنُْفسِِهمْ{«)1(.

إذن أفعال اإلنسان هي التي حتدد مصريه سواء يف الدنيا أو يف اآلخرة إن 
خريًا فخري وإن رشًا فرش، فسلب النعم وسوء العاقبة واالنحرافات الكبرية 
ماهي إال نتائج طبيعية ألفعال بني البرش السيام يف يوم الفصل )يوم القيامة( 
اليوم الذي تثمر فيه مجيع املساعي وتنجيل فيه احلقائق طبقًا ألعاملنا يف عامل 
الدنيا وجزاًء ملا يصدر منا من قول أو فعل. فعىل اإلنسان أن يتعظ ملا يراه من 
الذين  آثار األولني، كقوم عاد وثمود وقوم نوح وقوم لوط وقوم فرعون، 
عوقبوا جزاًء، وأبيدوا بالطوفان وآخرون بالصاعقة وقوة الرياح أو بالزلزلة 

اآلخِِرينَ  ُنْتِبعُهُمُ  ُثمَّ  اأَلوَّلِنيَ  ُنهْلِكِ  }َأَلمْ  تعاىل:  قال  السامء.  وأحجار 

مِّن  م  نَْخُلقكُّ َأَلمْ  بنِيَ  لِّْلمَُكذِّ يَوْمَئِذٍ  وَيٌْل  بِالْمُجِْرمِنيَ  نَْفعَُل  َكَذلِكَ 
مَّاء مَِّهنيٍ{)2(.

ببيانات  البرش  بني  وإيقاظ  لتنبيه  واضحة  إشارات  املباركة  اآليات  ويف 
خمتلفة من نوم الغفلة، فسنة اخللق ال ختتلف يف األولني عن اآلخرين، إذ ال 
ما ويقبل ذلك  يعاقب مجاعة جلرم  أن  استثناء، فال يمكن  فيها وال  تبعيض 

)1( تفسري العيايش: ج2 ص206.

)2( سورة املرسالت : اآلية 16 - 20.
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اجلرم من آخرين. ولذا يضيف تعاىل يف اآلية األخرى: }َكَذٰلِكَ نَْفعَُل 

بِالْمُجِْرمِنيَ{)1(.

تابع  إنه  بل  الشخيص،  واالنتقام  الثأر  جانب  فيه  ليس  اإلهلي  فالعذاب 
ألصل االستحقاق ومقتىض احلكمة.

نْيَا * َفِإنَّ الْجَحِيمَ هِيَ  ا مَن َطَغى * وَآثَرَ الْحَياةَ الدُّ وقال تعاىل: }َفَأمَّ

الْمَْأوَى{)2(.

الوقتية  اللذائذ  رشاك  يف  اإلنسان  يوقعان  الدنيا  احلياة  وإيثار  الطغيان 
جيعلها  ألن  جهاًل،  فينساق  األمل،  ومنتهى  الطموح  ذروة  فيجعلها  الفانية 

فوق كل يشء.

ورد عن أمري املؤمنني )عليه السالم( أنه قال: »من طغى ضل عىل عمل 

بال حجة«)3( فالغرور يري صاحبه اهلوى حتى عىل الرغم من عدم امتالكه 
الدليل أو احلجة بالرغم من خمالفة املنطق له.

يوافقه  مل  ما  اإلنسان  دواخل  إىل  النفوذ  من  يتمكن  ال  فالشيطان  نعم 
الشيطان الداخيل يف منحاه ويفتح له كل أبواب الدخول ما مل هييأ له اإلنسان 

األرضية الصاحلة واالستعداد النفيس يرتع فيهام. قال تعاىل: }إِنَّ عِبَادِي 

)1( سورة الصافات: آية 34.

)2( سورة النَّاِزَعاِت: آية 38.

)3( هبج الصباغة يف رشح هنج البالغة: ص547.
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َليْسَ َلكَ عََليِْهمْ سُْلَطانٌ إاِلَّ مَِن اتَّبَعَكَ مِنَ الَْغاِوينَ{)1(.

القبيحة  له األعامل  اهلوى يضع حجابًا عىل عقل اإلنسان ويزين  فاتباع 
يف  تعاىل  يقول  والطالح،  الصالح  بني  التمييز  قدرة  ويسلبه  بنفسه  ويشغله 

َلتْ َلُكمْ َأنُفسُُكمْ َأمْرًا{)2(. حمكم كتابه: }بَْل سَوَّ

ا َالنَّاُس إِنَّ َأْخَوَف َما َأَخاُف  َ ورد عن أمري املؤمنني )عليه السالم(: »َأهيُّ

قِّ  َوى َفَيُصدُّ َعِن َاحْلَ َباُع َاهْلَ ا اِتِّ َوى وُطوُل َاأْلََمِل َفَأمَّ َباُع َاهْلَ َعَلْيُكُم اِْثنَاِن اِتِّ
ا ُطوُل َاأْلََمِل َفُينْيِس َاآْلِخَرة«)3(. وَأمَّ

باملكاره  حمفوفة  »اجلنّة  قال:  السالم(  )عليه  الباقر  اإلمام  عن  وورد 

حمفوفة  وجهنّم  اجلنّة،  دخل  الدنيا  يف  املكاره  عىل  صرب  فمن  والصرب، 
بالّلذات والشهوات، فمن أعطى نفسه لّذهتا وشهواهتا دخل النار«)4(.

ويف اجلانب اآلخر يصف القرآن الكريم حال الصاحلني وامللتزمني بأوامر 
اهلل تعاىل واملنتهني عن نواهيه، الذين خيافون رهبم يف الرس والعالنية، ذاكرًا 

جزائهم األخروي وفاًء أو جزاًء.

قال تعاىل: }وََأمَّا مَنْ خَافَ مََقامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّْفسَ عَِن الْهَوَى َفِإنَّ 

)1( سورة احلجر: آية 42.

)2( سورة يوسف: آية 83.

)3( هنج البالغة: اخلطبة 42.

)4( تفسري نور الثقلني: ج5، ص507.
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الْجَنََّة هِيَ الْمَْأوَى{)1(.

أو يف عامل  الدنيا  أن يعرتض عىل اجلزاء سواء كان يف عامل  وليس ألحد 
بعد  نحوه،  واحلركة  التوجه  مستلزمات  مجيع  وّفر  تعاىل  اهلل  ألن  اآلخرة، 
أن بني طريق احلق وأشار إىل معامل سبل الشيطان، فبلغ اهلل أوامره بواسطة 
األنبياء والرسل وبالقدر الكايف، وأودع يف اإلنسان العقل )النبي الباطني( 
لإلنسان  يبق  ومل  األليم،  العذاب  املجرمني  وأنذر  باملفاز  للمتقني  ورغب 

سوى اختيار ما يتخذه إىل ربه مآبًا وبمحض إرادته.

نسأله تعاىل أن يعصمنا من الزلل، ويوفقنا يف القول والعمل، إنه سميع 
جميب.

)1( سورة النازعات: 40 - 41.
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املطلب الثاين: امل�سائل ال�سرعية التي تتعلق باملو�سوع

اأوًل: ا�ستفتاءات ال�سيد اخلوئي )قد�س �سره(

القاسم  أيب  السيد  العظمى  اهلل  آية  العلمية  احلوزة  زعيم  استفاءات 
املوسوي اخلوئي )قدس رسه( حول الغناء.

س/ هل جيوز استخدام املوسيقى املتعارف عليها يف األعراس؟

ج/ إذا كان مناسبًا ملجالس اللهو والفسوق والعصيان فال جيوز.

خمتلطة  أهازيج  يف  األعراس  يف  ُتستخدم  التي  اآلالت  من  الدف  س/ 
أحياًنا وطنية وأحياًنا غزلية وأخرى يف املدائح فهل جيوز اقتناؤها والرضب 

هبا واالستامع إليها؟

جيوز  ال  كام  ونحوه  كالدف  املوسيقية  آالت  عىل  الرضب  جيوز  ال  ج/ 
اقتناؤها واهلل العامل.

يشغل  بمن  وستأيت  عرسًا  وستقيم  قريبًا  ستتزوج  زوجي  أخت  س/ 
الفنانني  بصوت  كاسيت  رشائط  يف  مسجلة  أغاين  عن  عبارة  وهذا  الدجيية 
يف  وأنا  أبدًا،  والغناء  املوسيقى  إىل  استمع  ال  وأنا  وباملوسيقى،  واملطربني 
العائلة  دعوة  وألبي  أحرض  مل  وإن  مشكلة  حرضت  إن  أمري  من  حرية 
ومشاركتهم يف هذه املناسبة لربام يكون زعل وانتقاد لعدم حضوري، فامذا 
ترون حرضتكم يف ذلك وما الذي جيب عيّل فعله، علاًم أهنا لن تأخذ بكالمي 
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يف عدم فعل ذلك؟

ج/ ال جيوز حضور جملس يضطر اإلنسان إىل ارتكاب حمرم فيه، وجمرد 
ما ذكرتيه ال يكون جمّوزًا بل عىل العكس لعل مقاطعتِك عن هذا املجلس 

وتقديم االعتذار املناسب يوجب تنبههم.

س/ هل سامع املوسيقى التي هي فقط موسيقى اعتيادية من دون كلامت 
حرام؟

ج/ املوسيقى املناسب ملجالس اللهو والطرب حرام وإن مل يشتمل عىل 
الكلامت املحرمة.

س/ أريد أن أسال عن جواز العزف عىل آلة الكيتار إذا كان العزف هو 
ملوسيقى هادئة أو سمفونية، هل يوجد جواز الستعامله وكيف؟

ج/ ال فرق يف حرمة استعامل آالت املوسيقى اخلاصة يف املوسيقى اهلادئة 
مضمون  يف  كان  ولو  حرام  نفسه  يف  املوسيقى  آالت  استعامل  فان  غريه  أو 
االستعامل  كان  احلسيني  والعزاء  الرثاء  جمالس  يف  استعملها  لو  حتى  حملل 

حمرمًا واهلل العامل.

لن  بأنني  نفيس  متأكدة من  وأنا  َئني  وهُتَدِّ أعصايب  تريح  البيانو  آلة  س/ 
أستعملها للهو وال للرقص فقط للراحة، هل جيوز؟
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ج/ هذه من آالت اللهو املحرمة فال جيوز رشاؤها كام ال جيوز استعامهلا)1(.

ثانيًا: ا�ستفتاءات ال�سيد ال�سي�ستاين )دام ظله(

أجوبة سامحة املرجع الديني األعىل السيد عيل احلسيني السيستاين )دام 
ظله( حول حرمة الغناء.

السؤال: هل جيوز سامع أو التغني بذكر أهل البيت ولكن باستعامل آالت 
الطرب سواء يف األعراس أو غريها؟

السالم(  )عليهم  البيت  أهل  مدائح  قراءة  ومثله  الغناء حرام،  اجلواب: 
باألحلان الغنائية عىل األحوط وجوبًا.

السؤال: نحن أبناؤك من طلبة كلية القانون - جامعة بغداد - نرجو من 
سامحتكم إجابتنا عىل هذا السؤال: 

هناك بعض الذين ينوون إقامة ما يعرف بحفلة التخرج للمرحلة الرابعة. 
التي  والطالبات.  الطلبة  بني  اختالط  مثل هذه احلفالت حيصل  إِنه يف  علاًم 
هي أكثر من متبجات. كام إنه تقام مثل هذه احلفالت )حفلة التخرج( سامع 
األغاين واملوسيقى وحتى الرقص يف بعض األحيان، فهل جيوز املشاركة يف 
مثل هذه احلفلة؟ علاًم أنه يتم دفع مبلغ من املال حتى يشارك الطالب يف هذه 

احلفلة. وما هي نصيحتكم ملثل هؤالء الطلبة والطالبات؟

)1( املوقع الرسمي ملؤسسة السيد اخلوئي )قدس رسه(.
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اجلواب: ال جتوز املشاركة يف مثل هذه احلفالت وبقية األماكن اخلالعية 
حرامًا،  تستتبع  مل  لو  حتى  تركها  وجوبًا  األحوط  بل  حرامًا،  استتبع  إذا 
وننصح األخوة واألخوات كافة سيام شبابنا املتعّلم بأنه ينبغي هلم ترك مثل 
وأخراهم،  دنياهم  يف  بالنفع  عليهم  يعود  ما  إىل  واالنرصاف  املجالس  هذه 
فقد ورد يف احلديث ما معناه إن أول ما ُيسئل عنه بعد موته عن عمره فيام 
قضاه وإنه يكون أشد حرسة وندامة عىل ساعات عمره التي قضاها باللهو 

والباطل، وّفق اهلل اجلميع ملا حيب ويرضاه.

السؤال: ما هو رأي سامحتكم يف املواويل القديمة كالتي كانت تستخدم 
يف السابق للبّحار والغواصني الذين كانوا يعملون يف استخراج اللؤلؤ الذي 
اآلالت  لبعض  أحيانًا  واملصاحبة  الرجال  من  التصفيق  بعض  عيل  حتتوي 

املوسيقية كالطبل مع العلم بأن هذا النوع من الفن ُيعّد من تراث املنطقة؟

اجلواب: حمل إشكال.

السؤال: هل جيوز للنساء الغناء يف ليلة الزواج فقط؟

اجلواب: حمل إشكال واألحوط لزومًا تركه)1(.

)1( املوقع الرسمي ملكتب سامحة آية اهلل العظمى السيد عيل احلسيني السيستاين )دام ظله(.
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اخلامتة

بعد أن تبينت للقارئ الكريم حقيقة الغناء وأرضاره عىل كافة األصعدة 
واملجاالت كافة، فدور كل واحد منا هو أخذ العبة واملوعظة وعدم االنجرار 
وراء ما يسّوله الشيطان الرجيم، واحلذر من الوقوع يف رشاك املعصية، فقد 

ورد عن اإلمام الصادق )عليه السالم(:

 من اعتدل يوماه فهو مغبون، ومن كان يف الدنيا مهته كثرت حرسته عند 
فراقها، ومن كان غده رشًا من يومه فمحروم، ومن مل ينل ما يرى من آخرته 
إذا سلمت له دنياه فهو هالك، ومن مل يتعاهد النقص من نفسه غلب عليه 

اهلوى، ومن كان يف نقص فاملوت خري له)1(.

ومن هنا تتضح حقيقة الفرصة التي أعطاها اهلل تعاىل لكل إنسان وهي 
يف  العمر  قضاء  من  بدالً  وجل  عز  إليه  والتوجه  للتوبة  املسارعة  إمكانية 
معصيته، والبعد عن رصاطه املستقيم، وال شك أن اإلنسان إذا كان سادرًا)2( 
أن  ما  آلٍن  ولو  فكر  ثم  املحرمات  هذه  استامع  يف  وقته  أكثر  وقىض  غيه  يف 
يتوب إىل اهلل، ربام عارضه الشيطان وسول له صعوبة هذا األمر أو امتناعه، 
وعدم تقبل اهلل تعاىل لتوبة من هكذا نوع، فريضخ لضغوط الشيطان وخيضع 
لنصيحته، لكن هذا األمر بحد ذاته يعتب ذنبًا، فهذا هو اليأس والقنوط من 

رمحة اهلل تعاىل، ولقد قال عز من قائل: }ُقْل يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ َأسْرَُفوا عََلى 

)1( أمايل الشيخ الطويس: ص 436.

)2( السادر: الذي ال هيتم ليشء وال يبايل ما صنع: لسان العرب مادة سدر.
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ُنوبَ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ الَْغُفورُ  هَ يَْغفِرُ الذُّ هِ إِنَّ اللَّ َأنُفسِِهمْ ال تَْقنَُطوا مِن رَّحْمَةِ اللَّ
الرَّحِيمُ{)1(.

وقال )صىل اهلل عليه وآله(: »اهلل أفرح بتوبة العبد من الظمآن الوارد، 

واملضل«)2(.

إن  »أال  السالم(:  )عليه  أبا جعفر  قال: سمعت  احلذاء  عبيدة  أيب  وعن 

اهلل أفرح بتوبة عبده حني يتوب من رجل ضلت راحلته يف أرض قفر 
أين  وال  يصنع  ما  يدري  ال  كذلك  هو  فبينام  وشابه،  طعامه  وعليها 
يتوجه حتى وضع رأسه لينام فأتاه آٍت فقال له: هل لك يف راحلتك؟ 

قال: نعم، قال: هوذه«)3(.

وختامًا ال يسعنا إال أن نقول: اللهم إنا نسألك التوبة النصوح فاستجب 
دعائنا وارحم عبتنا وأقلنا عثرتنا، يا أرحم الرامحني.

وصىل اهلل عىل حممد وعىل آله الطيبني الطاهرين.

)1( سورة الزمر: آية 53.

)2( مستدرك الوسائل: ج12، ص 126.

)3( بحار األنوار: ج 6، ص38.
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دار  - نرش  قنيبي،  صادق  وحامد  قلعجي،  رواس  حممد  الفقهاء،  لغة  معجم 

النفائس للطباعة والنرش والتوزيع، الطبعة الثانية، 1408هـ/ 1988م.
عليأكب  - تصحيح:  )ت329هـ(،  الكليني  يعقوب  بن  حممد  الشيخ  الكايف، 

غفاري، وحممد آخوندي، نرش دار الكتب اإلسالمية، 1407هـ، طهران، إيران.
منهاج الصاحلني، فتاوى سامحة آية اهلل العظمى السيد عيل احلسيني السيستاين  -
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املرأة وكيد األعداء، د.عبد اهلل الشيخ، نرش دار شبيليا للنرش التوزيع، الطبعة  -
الثانية، 1421هـ/ 2000م، الرياض، اململكة العربية السعودية.

األمثل يف تفسري كتاب اهلل املنزل ، الشيخ نارص مكارم الشريازي، نرش مدرسة  -
اإلمام عيل بن أيب طالب عليه السالم، الطبعة األوىل، 2000م/ قم املقدسة، 

إيران.
روح املعاين يف تفسري القرآن العظيم والسبع املثاين ، شهاب الدين األلويس  -

البغدادي، نرش دار إحياء الرتاث العريب.
مؤسسة  - تصحيح:  )ت460هـ(،  الطويس  احلسن  بن  حممد  الشيخ  األمايل، 

البعثة، نرش دار الثقافة، الطبعة األوىل، 1414هـ، قم املقدسة، إيران.
وسائل الشيعة إىل حتصيل مسائل الرشيعة، العالمة الشيخ حممد بن احلسن  -
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عبدالرحيم  الشيخ  وتذييل  وحتقيق  تصحيح  )ت1104هـ(،  العاميل  احلر 
الرباين الشريازي، نرش دار إحياء الرتاث العريب، بريوت، لبنان.

معامل التنزيل يف تفسري القرآن )تفسري البغوي( أبو حممد احلسني بن مسعود  -
مجعة  وعثامن  النمر،  عبداهلل  حممد  وختريج  حتقيق  )ت510هـ(،  البغوي 
الطبعة  والتوزيع،  للنرش  طيبة  دار  نرش  احلرش،  مسلم  وسليامن  ضمريية، 

الرابعة، 1417هـ/1997م، بريوت، لبنان.
التبيان يف تفسري القرآن، الشيخ الطويس، نرش دار إحياء الرتاث العريب، بريوت. -
)ت1112هـ(،  - احلويزي  العرويس  مجعة  بن  عبدعيل  الثقلني،  نور  تفسري 

تصحيح سيد هاشم رسويل حماليت، نرش مؤسسة إسامعيليان، الطبعة الرابعة، 
1415هـ، قم املقدسة، إيران.

امليزان يف تفسري القرآن، العالمة السيد حممد حسني الطباطبائي، نرش وطبع  -
مؤسسة إسامعيليان، قم املقدسة، إيران.

العالمة  - السالم،  عليهم  األطهار  األئمة  أخبار  لدرر  اجلامعة  األنوار  بحار 
اإلسالمي،  اإلرشاد  وزارة  نرش  )ت1111هـ(،  املجليس  باقر  حممد  الشيخ 

2017هـ، قم املقدسة، إيران.
مستدرك الوسائل، املريزا النوري )ت1320هـ(، حتقيق ونرش مؤسسة آل البيت  -

عليهم السالم إلحياء الرتاث، الطبعة األوىل، 1408هـ/ 1987م، بريوت.
ابن منظور  - الدين  الفضل، مجال  أبو  العرب، حممد بن مكرم بن عىل،  لسان 

األنصاري الرويفعى اإلفريقى )ت711هـ(، نرش دار صادر، الطبعة الثالثة، 
1414هـ، بريوت، لبنان.

الطبعة  - الشيعة،  فقه  مؤسسة  وطبع  نرش  الطويس،  الشيخ  املتهجد،  مصباح 
األوىل، 1411هـ/ 1991م، بريوت، لبنان.

السيد  - ونرشه  بطبعه  عنى  )ت1401هـ(،  الداماد  املحقق  رسالة،  عرش  اثنا 
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مجال الدين املري دامادي.
الريض(  - السيد  املوسوي  احلسن  بن  الريض  حمّمد  احلسن  أبو  مجع  البالغة،  هنج 

حتقيق الدكتور صبحي الصالح، نرش دار الكتاب اللبناين، بريوت، لبنان.
الصحيفة السجادية، اإلمام زين العابدين عليه السالم، نرش مؤسسة اهلادي  -

عليه السالم، الطبعة الثالثة، 1998م، قم املقدسة، إيران.
الفصول املهمة يف أصول األئمة، احلر العاميل )ت1104هـ(، حتقيق وإرشاف  -

حممد بن حممد احلسني القائيني، الطبعة األوىل، 1418هـ.
من ال حيرضه الفقيه ، حممد بن عيل ابن بابويه القمي )ت381هـ(، تصحيح  -

عيل أكب غفاري، نرش املنشورات اإلسالمية التابعة جلامعة املدرسني، الطبعة 
الثانية، 1413هـ، قم املقدسة، إيران. 

النيشابوري  - الفتال  أمحد  بن  حممد  املتعظني،  بصرية  و  الواعظني  روضة 
)ت508هـ(، نرش منشورات الرشيف الريض، الطبعة األوىل، 1997م، قم 

املقدسة، إيران.
املهدي  - اإلمام  مدرسة  نرش  اإلسكايف،  مهان  بن  حممد  عيل  أبو  الّتمحيص، 

)عليه السالم(، قم املقدسة، إيران.
هاشم  - السيد  تصحيح  )ت320هـ(،  العيايش  مسعود  بن  حممد  العّيايش ،  تفسري 

رسويل حماليت، نرش املطبعة العلمية، الطبعة األوىل، 2000م، طهران، إيران.
البالغة، العالمة املحقق احلاج الشيخ حممد تقي  - هبج الصباغة يف رشح هنج 

التسرتي )ره(، حتقيق بنياد هنج البالغة، نرش دار أمري كبري للنرش، طهران.
املواقع اإللكرتونية -
- /https://www.al-khoei.us :)املوقع الرسمي ملؤسسة السيد اخلوئي )ره
)دام  - السيستاين  احلسيني  عيل  السيد  اهلل  آية  سامحة  ملكتب  الرسمي  املوقع 

/https://www.sistani.org/arabic :)ظله
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